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Kereszténység és erQs antropocentrizmus?

Vajon a kereszténység képes-e megalapozni egy olyan magatartást és nevelési célt, amely 
érdemben hozzájárulhat az emberi környezetszennyezés mérséklésére, netán megállí-
tására? A válaszkeresés nemzetközi folyamatába kívánok bekapcsolódni e tanulmány-
nyal, melyben Jr. Lynn White (1907–1987) Az ökológiai válságunk történeti gyökerei 
cím_ híres tanulmányát és a Newcastle-i Egyetem kutatója, Jan Deckers, Kereszténység 
és ökológiai etika: A folyamatgondolkodás jelentQsége és az erQs antropocentrizmus 
pánexperiencialista kritikája cím_ tanulmányát veszem górcsQ alá. MindkettQ határozott 
nemleges választ ad, bár tesznek javaslatot arra, hogy a kereszténységet hogyan lehet-
ne környezetfilozófiailag elfogadhatóvá tenni. Azonban ezekben olyan változtatásokat 
kérnek, amelyek a mainstream keresztényéggel összeegyeztethetetlenek. White minden 
teremtmény egyenlQségének elfogadását kéri a kereszténységtQl1, Deckers pedig az ame-
rikai filozófus, Whitehead (1861–1947) folyamatgondolkodásából kiinduló holisztikus 
világnézetre való áttérést, amelyben Isten nem abszolút létalap, hanem egy olyan létezQ, 
amely – akárcsak a többi létezQ – nem önállóan, hanem más létezQtQl függQen létezik.2 
A terjedelem szabta keretben a két tanulmány kereszténység-újító javaslatai további 
részletezésétQl eltekintek, s csak a keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikáikra 
fókuszálok.

(Alapfogalmak)
(i) Antropocentrizmus:
A kortárs környezetetika diszciplína a fogyasztói társadalmunkat átható 

antropocentrizmussal szembeni kihívásként jött létre az 1970-es években, mivel abban 
vélte felfedezni a környezeti krízishez vezetQ arrogáns emberi viselkedés filozófiailag 
megragadható okát. Az antropocentrizmus szellemi gyökereként pedig a hagyományos 
nyugati gondolkodást jelölte meg, melynek antropocentrikussá válásáért leginkább a ke-
reszténységet okolta.3

(ii) ErQs és gyenge antropocentrizmus:
Az erQs antropocentrikus ideológiák csak eszköz-értéket látnak a nem-emberi léte-

zQkben, így az ember–természet viszonyának minden erkölcsi vonatkozását tagadják.4 
A gyenge vagy relatív antropocentrikus elméletek távolságot kívánnak tartani az erQs 
antropocentrizmustól, de az ember természet feletti uralmát elfogadják. Amíg az erQs 
jelzQ pejoratív értelm_, mondhatni a szélsQséges szinonimája, addig a gyenge többnyire 
pozitívan értékelt, felvállalt jelzQ, például a mérsékelt, relatív vagy akár a prudenciális, 
körültekintQ szinonimája. Amíg egyetlen szerzQ sem minQsíti saját megközelítését erQs 
antropocentrikusnak, addig a gyenge antropocentrizmus felvállalt irányzat. A keresztény-
ség erQs antropocentrikussá nyilvánítása végsQ soron az iménti kérdésre való nemleges 
válasznak felel meg.

(Módszer) Két fejezetben fejtem ki mondanivalóm. Az elsQben White tanulmányának 
antropocentrizmus-kritikáját mutatom be, majd javaslatot teszek a white-i kritika keresz-
tény horizontú kritikájára. A másodikban Deckers tanulmányának antropocentrizmus-
kritikáját mutatom be szintén a kritika keresztény horizontú kritikájára tett javaslatommal. 
A két fejezet szerkezetét a következQ vázlattal szemléltetem:
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ElsQ fejezet: White keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikája
  A white-i kritika
  A white-i kritika keresztény horizontú kritikája
   (i) Pozitív kritika
  (ii) Dekontextualizálás utáni pozitív kritika

Második fejezet: Deckers kereszténységkritikája
  (i) Deckers Platón-kritikája
  A deckersi kritika keresztény horizontú kritikája

• A hedonizmus elutasítása
• Az igazságtalanság elutasítása
• A kapzsiság elutasítása

  (ii) Deckers Tamás-kritikája
• Tamás teleologikus világértelmezésének deckersi kritikája
• Tamás teleologikus világértelmezése deckersi kritikájának ke-

resztény horizontú kritikája
  Tamás isteni mindentudásra való reflexiójának deckersi kritikája
  Tamás isteni mindentudásra való reflexiója deckersi kritikájának ke- 

  resztény horizontú kritikája

(ElsQ fejezet: White keresztény antropocentrizmussal szembeni kritikája)
A white-i kritika:
White kijelenti, hogy a környezeti krízisre azért nem remélhetünk egyelQre semmiféle 

megoldást, mert a mai tudományunk és technológiánk át van itatva a természettel szembe-
ni ortodox keresztény arroganciával.5 Konkrétan nem használja az erQs antropocentrizmus 
kifejezést, de a kereszténységrQl alkotott véleménye megfelel a kereszténység erQs antro-
pocentrikussá nyilvánításának.

Eszmetörténeti folyamatok feltárásával bizonyítja, hogy a judaizmus teremtéstörténete 
egyedülállóan tér el a görög mitológia kozmogóniai6 felfogástól. Amíg a görög mítoszt 
ciklikus, repetitív idQfelfogással együtt járó kezdetnélküliség jellemez, addig a judaiz-
must lineáris idQfelfogás, amelyben a látható világ történetének konkrét kezdete van – 
mutat rá White.7 A minden létezQn szuverén módon uralkodó s még az idQ „kezdetérQl” is 
rendelkezQ, zsidó-keresztény TeremtQ által elrendezett hierarchikus világban, a szélsQsé-
ges alá-fölé rendeltség révén sokkal legitimebb az egyik lény totális uralma a másik felett, 
mint a kevésbé hierarchikus, a változóság jegyeit az emberhez hasonlóan magukon viselQ 
antik istenek által áthatott egalitáriusabb világban. Amíg a zsidó-keresztény lelkiség arra 
biztatja az embert, hogy tegyen meg bármit a nem-emberi természettel, ami csak eszébe 
jut, addig a görög mítosz arra tanítja az embert, hogy alkalmazkodjon a nála erQsebb és 
változó természethez, valamint a változó természetet megtestesítQ isteni lényekhez.

A white-i kritika keresztény horizontú kritikája:
(i) Pozitív kritika:
Keresztény horizontban is értelmezhetQnek és elfogadhatónak tartom White eredmé-

nyeit, amelyekre a zsidó-keresztény hagyomány és a görög mítosz szemlélete közötti 
különbségek kutatása során jutott. Érvként további bizonyítékokat kínálok White éleslátó 
különbségtétele mellett.

– Amíg a mítoszból nem lehetséges absztrahálni egy olyan feltétlen létezQ személyes 
isteni létalapot, amelynek a világ a létét köszönheti, addig a judaizmus teremtéstörténe-
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te épp egy ilyen feltétlen és abszolút értelemben létezQ Istenre apellál, aki az egyetlen, 
ex nihilo (a semmibQl) teremtQ Isten, aki még az anyagnak is létesítQ és rendezQ oka.8 A 
mitológiában az anyag nem teremtett, hanem eleve adott, öröktQl fogva létezQ fundamen-
tum, s a létezQk egyike sem lehet a világ rendjének egyetlen, mindenható ura, legfeljebb 
bizonyos idQtartamra lehet valamely fQisten a világ élén. A kezdet nélkül létezQ, alaktalan, 
z_rzavaros, kaotikus anyagot, Hésziodosz Theogóniája9 Khaoszban, az Qsi, rendezetlen 
anyag istenében személyesíti meg, aki soha sem teremtett semmit, hanem „megszülte” 
Ereboszt és Nüxöt, s Gaiáról még csak azt sem tudhatjuk meg, hogy Kháosz gyermeke-e, 
hanem mindössze annyit tudhatunk Gaia eredetérQl, hogy egyszer_en „követte” Gaia 
Kháoszt. Kháoszból végül is nem teremtés által, hanem automatikusan alakulnak ki a 
formátlan anyagnál rendezettebb létezQknek megfelelQ isteni lények.10

– A judaizmusban Jahvénak, a világ egyetlen, örök szuverén Urának nagyságrendekkel 
nagyobb autoritása van a benne hívQk körében, mint mitikus figuráknak az Qket tisztelQ 
közösségekben.11 Ugyanis amíg a politeista hívQknek az istenség iránti tisztelete több 
isten irányába osztódik szét, addig a monoteizmusban az egyetlen Isten irányába kon-
centrálódik, így a judaista monoteizmus Istenének tulajdonított kinyilatkoztatás sokkalta 
imperatívabb, mint a politeista hitvilág bármely istenének tanácsa vagy parancsa. 12 A 
judaizmus Istenében való hit fényében a transzcendens szféra így sokkalta transzcenden-
sebbnek mutatkozik, s ettQl elválaszthatatlanul, mintegy szükségszer_ tükörképként, az 
immanens szféra pedig sokkalta immanensebbnek.

– White a keresztény kutatókkal összhangban mutat rá a judaista teremtéstörténetben 
leledzQ demitizálásra, amely során már nincs minden kis pataknak, hegynek, fának, for-
rásnak külön-külön genius loci-ja (védQszelleme).13

(ii) Dekontextualizálás utáni pozitív kritika:
A White melletti érvek után azokra a momentumokra fókuszálok, amelyek a keresztény 

horizontban ugyan problematikusak, de mégis találhatók bennük keresztény horizontban 
alkalmazható tanulságok.

– A kereszténység legantropocentrikusabb vallássá nyilvánításának értékelése: 
Keresztény horizontban elfogadhatatlan White konklúziója, miszerint a kereszténység 
a világ valaha volt legantropocentrikusabb vallása. Ugyanis a kereszténység valójában 
sosem fogadta el, hanem a mai napig rendre elutasítja a szélsQséges antropocentrizmust, 
amelytQl a keresztény vallási vezetQk óvva intik a híveket. Azonban meglátásom sze-
rint, ha White konklúzióját kiragadjuk a maga eredeti szövegkörnyezetébQl (szándéko-
san dekontextualizáljuk), s az antropocentrizmusnak nem az erQs, vagy ha tetszik, nem 
a szélsQséges válfajára gondolunk, hanem a keresztény horizontban leginkább értel-
mezhetQ ’ember’ és ’központ’ fogalomból alkotott „emberközpontúságnak” megfelelQ 
antropocentrizmusra, White megállapítása – hogy a kereszténység a világ valaha volt leg-
antropocentrikusabb vallása – keresztény horizontban is elfogadható.14 Ennek érdekében 
most gondolatban végezzünk el e dekontextualizálást, vagyis az emberközpontúság alatt 
most egy olyan antropológiai szemléletet értsünk, amelynek nem az emberi faj felsQbb-
rend_sége az elsQdleges jelentése, hanem az, hogy valamennyi emberi személy méltósága 
egyformán a legfontosabb tényezQ az élQvilágban! Nézetem szerint egy ilyen értelemben 
vett antropocentrizmus azonkívül, hogy keresztény horizontba vállalható, annál stabilabb 
etikai alapjává válhat a környezetvédelemnek, minél következetesebben (minél erQsebb 
értelemben) alkalmazzuk a profitcentrizmus ellensúlyozására, hiszen a profitcentrizmus 
a rá épülQ uralkodó gazdasági struktúrákkal együtt sokban tehet a környezeti problémák-
ról. Erre bizonyítékként szolgál például az a tény, hogy a tudomány mai állása szerint 
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mára már kétségtelen, hogy a klímaváltozásra kedvezQtlenül ható üvegházhatású gázki-
bocsájtással járó energiatermelés sokkal környezetterhelQbb, mint az olyan energia alkal-
mazása, amelyet nem üvegházhatású tüzelQanyagok égetése során nyernek. A fennálló 
profitcentrikus gazdasági struktúrákon kívül nehéz okot találni arra, hogy az emberiség 
mégis miért kénytelen elt_rni azt a helyzetet, hogy nincs kellQképp kihasználva az üveg-
házhatású gázkibocsájtás-mentes energiatermelésben rejlQ lehetQség az emberi eredet_ 
üvegházhatású gázképzQdés visszaszorítására.15 Vagy gondoljunk a csomagolótechnoló-
gia túlzott alkalmazására, például a nem visszaváltható italpalackok végeláthatatlan gyár-
tására, s még rengeteg példát lehetne találni arra, hogy egy adott eredményt sokkal kevés-
bé környezetterhelQbb technológiával is el lehetne érni, mint a megszokott módszerrel. Ha 
nem a profit, hanem valamennyi személy méltósága lenne az elsQdleges, akkor lehetQleg 
senkit sem hoznának abba a megalázó helyzetbe, hogy felesleges környezetterhelés árán 
gyártott terméközön kínálatában találja magát a globális piacon.

– „A kereszténység… hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint való, hogy az 
ember a természetet a maga céljaira kihasználja.”16 − áll a tanulmányban. White olyan 
természet-kihasználásra gondol, amely összeegyeztethetetlen az ökológiai fenntartható-
sággal, az ember célja kifejezéssel pedig olyan emberi célokra gondol, amelyek ártanak 
az ökológiai egyensúlynak. EbbQl látszik, hogy az emberi élet bibliai célját az ember 
ökoetikailag sz_klátókör_ céljai, tehát az ember anyagiakra korlátozott céljai között látja. 
White történelemszemléletét ismerve ez nem meglepQ, hiszen még a marxizmust és az 
iszlámot is lényegileg zsidó-keresztény eretnekségnek nevezi, s szerinte ma is ugyanúgy, 
mint 1700 éve, a szekularizáció dacára a keresztény alapelvek összefüggésében élünk a 
nyugati világban.17 White-tal ellentétben a keresztény szerzQk a jelenkori válságjelensé-
geket – az ökológiai válságot is beleértve – épp az elvallástalanodásra és az agnosztikus 
materializmus térhódítására vezetik vissza.18

Ha azonban ismét egy dekontextualizálást hajtunk végre úgy, hogy a maga céljai kife-
jezés alatt keresztény értelemben vett célokat értünk (melyeknek lényege a teremtményeit 
szeretQ Istennel való együttm_ködés), s közben a kihasználja igébQl eltávolítjuk a szót 
pejoratívvá tevQ ki igekötQt, újfent egy olyan mondatot kapunk, amely nem áll szemben 
sem a kereszténységgel, sem az ökológiai fenntarthatósággal. Íme a mondat átalakítás 
utáni változata: „A kereszténység hangsúlyozta azt is, hogy Isten akarata szerint való, 
hogy az ember a természetet a keresztény kinyilatkoztatás szerinti céljaira használja.” 

Az ember öncélkövetése csakis abban az esetben káros a környezetre, ha az ember a 
Kinyilatkoztatás által megadott céloktól eltér, s helyettük olyan célokat kezd követni, 
amelyek legfeljebb sz_klátókör_ haszonelv_ség alapján igazolhatóak, viszont keresztény 
horizontban b_nös és kerülendQ célok.19 Ilyen sz_klátókör_ haszonelv_ségre lelhetünk 
például a klasszikus közgazdaságtan dualista paradigmájában, miszerint az egyik oldalon 
az emberek vannak, akiket gazdasági céljaik vezérelnek, a másik oldalon pedig minden 
más, amely csak annyiban érdekes, amennyiben eszközként szolgálhat az ember közgaz-
daságtani értelemben vett céljai eléréséhez.20 (Keresztény horizontban is méltányolásra 
valók az ember közgazdaságtani értelemben vett céljai, de azzal a megszorítással, hogy a 
gazdasági célok mindig alárendelQdnek az ember számára Isten által tervezett szeretetci-
vilizáció megvalósulása céljának.)

A dekontextualizálások során kapott eredményekbQl arra következtetetek, hogy White 
keresztény horizontban is elfogadhatóan mintegy indirekt módon képes mindnyájunk fi-
gyelmét felhívni arra, hogy ha a keresztény Kinyilatkoztatás emberrQl szóló tanításából 
csak azt a részt fogadjuk el, hogy a Földön minden nem-emberi élQlény és élettelen dolog 
az ember céljait hivatott szolgálni, viszont az emberi célokat nem a Kinyilatkoztatásnak 
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megfelelQen, hanem a profitcentrizmus kontextusában értelmezzük, ökológiailag egy 
igen kártékony felfogásra jutunk, amelytQl a keresztényeknek tartózkodniuk kell. A 
Ferenc pápa által nemrég kibocsátott ökoenciklika, a ’Laudato si’ ugyancsak ismeri en-
nek veszélyét, persze amíg az enciklika kerülendQ téveszmének tartja az így félreértett 
antropocentrizmust, addig White a kereszténység lényegi sajátosságának tekinti azt. Az 
enciklika így fogalmaz: „A keresztény antropológia elégtelen bemutatása vezethetett ah-
hoz, hogy az ember világhoz f_zQdQ kapcsolatának téves felfogása terjedt el. Sokszor a 
világ feletti uralom prométheuszi álmát adták tovább, ami azt a benyomást alakította ki 
az emberekben, hogy a természetvédelem a gyengékre jellemzQ.”21

(Második fejezet: Deskers kereszténységkritikája)
Amíg White tanulmányában ténylegesen nem szerepel az erQs antropocentrizmus kifeje-
zés, addig Jan Deckers értekezésében igen. A keresztény antropocentrizmus erQs mivoltá-
ra az ember természeten belüli helyzetének keresztény értékelésbQl következtet, amelyet 
egy olyan szubjektum-objektum dualizmussal jellemez, mely alapján egy átjárhatatlan 
választóvonal mentén osztható ketté a világ szubjektumokra és objektumokra. A szubjek-
tumok az emberek, míg az objektumok a nem-emberi létezQk. Deckers szerint e felfogás 
arra késztet bennünket, embereket, hogy kényünk-kedvünk szerint önzQ módon tárgyia-
sítsuk és használjuk ki az objektumokat.22 

Deckers kereszténységkritikájában Platón, Arisztotelész, Aquinói Szent Tamás (a to-
vábbiakban: Tamás) és Szent Ágoston kereszténységre való hatását hangsúlyozza ki.23 
A terjedelem szabta korlátra tekintettel a platóni és a tamási hatás deckers-i kritikájának 
elemzésére szorítkozom.

(i) Deckers Platón-kritikája: 
Deckers Platónnal kapcsolatban felfigyel a vegetarianizmus filozófiai vonatko-

zásait vizsgáló Daniel Dombrowski megállapítására, hogy bár Platón a vegetáriánus 
pythagóreusok hatása alatt volt, mégsem kifogásolta a hús fogyasztását.24 Ebben annak 
gyakorlati következményét látja Deckers, hogy Platón úgy tekintett az emberre, mint 
amely az úgynevezett eszes lélekkel rendelkezik, s emiatt felsQbbrend_ a nem-emberi lé-
nyekhez képest.25 A Timaiosz cím_ dialógusra hivatkozik, amelyben Szókratész háromféle 
lélekrQl beszél, az elsQ a halhatatlan eszes lélek, amellyel csak az ember bír, a második 
olyan halandó lélek, amilyennel az állat is rendelkezik, a harmadik pedig olyan lélek, 
amilyennel állat, növény, ember egyaránt rendelkezik. Az eszes lélek által az ember képes 
szert tenni az ideák világáról való tudásra, s ez a tudás különbözteti meg leginkább az 
embert az állattól.26 A lélektípusoknak ezt a felosztását fejlesztette tovább Arisztotelész.

Platón antropocentrizmusának jellemzésében továbbá arra mutat rá Deckers, hogy 
Platón szerint a négylábú és a tengerben élQ állatok az embernél csakis alacsonyabb ren-
d_ek lehetnek, hiszen az ideák mennyei világától szemmel láthatólag messzebb van az 
eszük, hiszen alacsonyabban hordják fejüket, mint az emberek.27

MindebbQl Deckers arra jut, hogy Platón az emberiség és a nem-emberi élQlények kö-
zött olyan különbséget tett, amellyel a nem-emberi lények iránti közömbösségünk mag-
vait hintette el, s amelynek romboló gyümölcsei a kereszténységben értek meg annyira, 
hogy végül a ma ismert ökológiai krízishez vezetettek.

A deckersi kritika keresztény horizontú kritikája: 
Bár Deckers tanulmányában alig egy oldalnyi terjedelemben foglakozik a keresztény 

antropocentrizmus platóni szálával, a kritika kritikájához bQvebb kifejtésre van szükség.
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Platón azzal a tanításával, hogy a földi lények közül kizárólag az ember rendelke-
zik az eszes lélekkel, valóban az ember élQvilágon belüli felsQbbrend_ségét alapozta 
meg. Azonban a platóni antropocentrizmussal (és dualizmussal) kapcsolatban azt is 
figyelembe kell venni, hogy Platón csak olyan emberi felsQbbrend_ségben hitt, amely-
lyel lehetetlenség a természet emberáltali mohó rombolását igazolni. Platón nemcsak 
a Deckers által hivatkozott módon osztályozta a különféle lélekfajtákat, hiszen az 
Államban kimondottan az emberi lélek összetevQit (lelkeit) elemezte ugyancsak hár-
mas felosztásban, mely szerint az emberben háromféle lélek lakozik, az eszes lélek, 
a vágyódó lélek és a harag lelke. Az eszes léleknek az a funkciója, hogy a két másik, 
egymással folyton ellenkezni próbáló emberi lélekrészt, a materiális, érzéki élvezetekre 
irányuló vágyódó lelket és a becsvágy vagy harag lelkét kordában tartsa, hogy az eszes 
lélek az ideák világát minél inkább megközelítse. Platón allegorikusan az eszes lelket 
egy kocsishoz hasonlítja, aki a két másik lelken úgy uralkodik, mint ahogy egy kocsis 
két egymással ellentétes irányba húzó lovon. A legfQbb jó ideájának eszes lélek általi 
megközelítése az ember legfQbb célja. Nézetem szerint keresztény horizontban az em-
beri felsQbbrend_ség Deckers által idézett eszméje inkább akkor rejtene magában öko-
lógiailag fenntarthatatlan ideológiai veszélyt, ha az Államban elemzett három lélekrész 
közül nem az eszes lélek kapta volna Platóntól a fQszerepet, hanem a kereszténységben 
a torkosságnak és a bujaságnak nevezett b_nnel összefüggQ érzéki vágyakat azonnal, 
bármi áron kielégíteni siettetQ vágyódó lélek, vagy a kereszténységben kevélységnek 
nevezett b_nre emlékeztetQ, az agresszív indulatot, illetve a büszke öntetszelgés és ha-
talom utáni éhséget rendületlenül stimuláló harag lelke.

Környezetetikai szempontból el kell fogadnom Deckers meglátását, hogy a platóni 
antropocentrizmus korrelál a keresztény antropocentrizmussal. Csakhogy Deckers-szel 
ellentétben, e korrelációból nem a platóni és keresztény antropocentrizmus környezeteti-
kai tarthatatlanságára, hanem nélkülözhetetlenségére következtetek, mivel mind Platón 
filozófiája mind pedig a kereszténység alacsonyrend_nek láttatja, és elutasítja azokat az 
emberi hajlamokat, amelyek az ember környezettel szembeni arroganciájához vezetnek. E 
hajlamok az ember hedonizmusra, kapzsiságra és igazságtalanságra való hajlama. Ezek 
elutasítása pedig nemhogy nincs ellentétben a környezettudatos mentalitással, hanem el-
lenkezQleg: az ökológiai fenntarthatóság elengedhetetlen feltétele.

– A hedonizmus elutasítása: 
A Timaioszban így jellemzi Platón a hedonista életcélt, a gyönyört (a hédonét): „a 

gyönyör, a rossz legerQsebb csalétke”,28 illetve: „a túlságos gyönyöröket és fájdalmakat 
a lélek legnagyobb betegségeinek kell tartani. Mert az ember túlzott örömében vagy fáj-
dalmában nem a kellQ idQben igyekszik valamit elérni, mást pedig kerülni; semmit sem 
képes helyesen meglátni vagy meghallani, hanem magánkívül van, és megfontolásra a 
legkevésbé sem képes.”29

A hedonizmus, vagyis a kizárólagos örömszerzésre alapozott életvitel keresztény 
horizontban szintén elutasítandó önmegvalósítási mód, mivel mértéket nem ismerQ 
fogyasztásra, kizsákmányolásra, s szegényebb kultúrák megkárosítására vezet.30 II. 
János Pál pápa Evangelium Vitae enciklikájában a hedonizmust az egyén önzésével 
és a haszonlesésével együtt a gyakorlati materializmus következményének,31 Ferenc 
pápa pedig az egyén önzésével összefüggésben a globális közöny egyik okának tart-
ja.32 A hedonizmustól elválaszthatatlan az a túlfogyasztási vágy, amely elsQdlegesen 
a pénzügy és a fogyasztás szolgálatába állítja az embert, s azt eredményezi, hogy a 
Föld, amelyen élünk, kevésbé gazdaggá, kevésbé széppé, s egyre korlátozottabbá és 
szürkébbé váljon.33
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– Az igazságtalanság elutasítása: 
Platón igazságosság-elképzelése feltárásához az Állam cím_ m_ve segít bennünket. 

Ami ebbQl környezetetikailag leginkább érdekes az, hogy Platón elutasítja az erQsebb 
javát igazoló igazságosságot, amelyet például így mutat be:34 „…egyik mesterség sem 
keresi a maga hasznát, hanem csak gondozottja javát munkálja-rendeli … annak mint 
gyöngébbnek a javát szolgálja és nem az erQsebbét.”35

A keresztény igazságosság-felfogásában ugyancsak lényeges elem az erQsebb javára 
sz_kített igazságosság-koncepció vagy másképp fogalmazva a gyengék (pl. betegek, 
idQsek, szegények, magzatok) kiselejtezésének elutasítása. A kiselejtezés kultúrájának 
leváltása nélkül nem lehetséges a környezetrQl való gondoskodás kultúrájának megva-
lósítása. Másképp fogalmazva: ökológiai fenntarthatóság nem képzelhetQ el addig, amíg 
belenyugszunk a társadalmi kirekesztés szélsQséges és botrányos formáiba.36 Ferenc pápa 
egy homíliájában egy igazságosabb és testvéribb világ építésének eshetQségeirQl beszélt, 
ahol minden személy, minden teremtmény békében él Isten eredeti teremtésének a har-
móniájában. Beszédében határozott nemet mondott az emberi hatalmaskodásra. „Hogyan 
lehetséges, hogy az erQsebb továbbra is megalázza a gyengébbet, és a világunk legelha-
gyatottabb peremére taszítsa Qt?” − tette fel tiltakozó kérdését.37 Ha az emberek közötti 
igazságtalanság megsz_nne, a természettel szembeni agressziót a természettel való öko-
lógiailag harmonikus bánásmód váltaná fel. EbbQl érthetQ, hogy az egyházfQ az erdQirtás 
vagy az elsivatagosodás elleni küzdelmet az igazságtalanság megszüntetésével együtt kéri 
az emberiségtQl.38

– A kapzsiság (anyagi javak birtoklására korlátozódó önmegvalósítás) elutasítása: 
Platón Phaidroszában így fohászkodik Szókratész: „Ó, kedves Pán, és ti többi istenek, 

akik csak itt lakoztok, adjátok meg nekem, hogy szép legyek belül; s ami külsQ birtokom 
van, baráti összhangban legyen a belsQkkel. A bölcset tartsam gazdagnak; s aranyam pe-
dig csak annyi legyen, amennyit senki más nem tud magával vinni, csak a józan belátású 
ember.”39

A Szókratész védQbeszéde cím_ dialógusában pedig a halálbüntetését elfogadó 
Szókratész ezt kéri hallgatóságától: „Ha majd a fiaim fölserdültek, Qrajtuk álljatok bosz-
szút, férfiak, szakasztott úgy bántsátok Qket, mint ahogy én bántottalak benneteket, ha 
látjátok, hogy pénzzel vagy bármi mással inkább törQdnek, mint az erénnyel”40

A kereszténység ugyancsak ellentétesnek tartja a kapzsiságot a már említett profitcent-
rizmussal összefüggésben az ember sajátos méltóságával. Szabó Ferenc neves teológus a 
társadalmi válságok (élelmiszerválság, rosszul tápláltság, ill. éhínség, járványos betegsé-
gek stb.) eszkalálódását arra vezeti vissza, hogy a közjó keresése és a szolidaritás helyett 
az önzQ kizsákmányolás és a pénzimádat igazgatja a világgazdaságot.41

Ferenc pápa pedig azon gazdasági és politikai tervek ellen emeli fel hangját, ame-
lyeknek nem ritkán az a célja, hogy némelyek megszerezzék vagy megtartsák a hatalmat 
vagy a gazdagságot, akkor is, ha ennek érdekében lábbal kell tiporniuk mások jogait vagy 
alapvetQ szükségleteit.42 A környezettel szembeni emberi agresszió okaként a Laudato si 
enciklika tizenötször említi a profitot, tulajdonképpen mint a kapzsi, s ezért téves erköl-
csiség iránynormáját.43

(ii) Deckers Tamás-kritikája:
Deckers szerint a merQ tévedésen alapuló platóni–arisztotelészi antropocentrikus fel-

fogás élt tovább Szent Ágoston és Tamás antropológiai szemléletében, amely a mai na-
pig meghatározza a kereszténység antropológiai felfogását, illetve antropocentrizmusát. 
Deckers Tamás antropológiai nézeteit két szempontból vette kritika alá, egyrészt a terem-
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tett világ teleologikus (célszer_ség elv_) értelmezése, másrészt az isteni mindentudásra 
való reflexiója szempontjából.

Tamás teleologikus világértelmezésének deckersi kritikája: 
Deckers szerint Tamás antropológiai felfogása azon alapul, hogy Isten olyan ontológiai 

viszonyt hozott létre a teremtmények között, amelyben a létezQk belsQ teleológiáját egy-
fajta külsQ teleológia árnyékolja be. (A kontextusból adódóan pejoratív overshadow igét 
használja, amelynek jelentése: beárnyékol, háttérbe szorít, elhomályosít.44) BelsQ és külsQ 
teleológia: Egy adott létezQ saját, a többi létezQtQl független önálló célja általi megha-
tározottságát belsQ teleológiának (célszer_ségnek) nevezzük. Például egy fejes káposzta 
egyed belsQ teleológiája mutatkozik meg abban a folyamatban, amely során a káposz-
tamag elültetését követQ második évben kivirágzik, és magokat hoz. KülsQ teleológia 
alatt pedig egy adott létezQnek valamely más rajta kívül álló létezQ célja általi meghatá-
rozottságát értjük. A káposztafejek külsQ teleológia áldozatává válnak, amikor az ember 
leszüreteli Qket, még mielQtt magokat hoznának.45 Deckers a kereszténység teleologikus 
gondolkodásának természetelnyomó mivoltát azzal igazolja, hogy a kereszténység szerint 
minden létezQ legvégsQ célja, a létezQk hierarchiája csúcsát jelentQ Isten, aki anyagtalan, 
külsQ (external), változatlan TeremtQ, mindennek a kezdete és vége.46 A természeti entitá-
sok belsQ céljait kiváltképp használati értékük határozza meg abban az Isten által rögzített 
szent rendben, amelyben a tökéletlen állatok (irracionális teremtmények) a tökéletesebb 
és értelmes létezQk kedvéért egzisztálnak. Tamás e tétele Deckers szerint azon premisszá-
ra alapul, hogy minél tökéletesebb egy létezQ, annál inkább elkülönül az anyagvilágtól.47

Tamás teleologikus világértelmezése deckersi kritikájának keresztény horizontú kritikája: 
Egyetértek Deckers-szel abban, hogy Tamás görög filozófiából importált teleologikus 

szemlélete nagy hatással van a mainstream kereszténységre mind a mai napig. Például a 
világhír_ kortárs jezsuita misztikus teológus Henri Boulad hasonló gondolatot fogalmaz 
meg, amikor azt mondja, hogy az ember feladata az ember alatti világ asszimilálás általi 
átemberiesítése, s ezáltal átszellemiesítése. Több alkalmi fabulát talált ki ennek szemlélte-
tésére. Egy elQadása alkalmával egy olyan fáról mesélt fabulisztikusan, amelyet kivágott 
egy favágó, a f_résztelepre továbbította, ahonnan a fából való deszkák az asztalosm_hely-
be kerültek, s végül elkészült belQle az asztal, amelynél épp Boulad ült azon az elQadáson, 
amelyen ezt a történetet elQadta. Boulad allegorikusan úgy fogalmazott, hogy ha megkér-
dezték volna a fát, hogy szívesen feláldozta volna-e erdei életét, hogy belQle asztal készül-
hessen, készséggel beleegyezett volna. Ha ugyanis a fa az emberek kezén átalakul, akkor 
feljut az emberi világba és részt vesz benne. ElQbb csak szép fa volt, semmi több, az átala-
kítás után pedig EMBER, hiszen részévé válik életünknek, s így belép az ember szellemi 
világába, kimenekült fa-sorsából, amely sehová sem vezette volna tovább.48 Továbbá egy 
másik példaként a római katolikus teológust, a Deckers által is idézett Michael Schlitt-et 
említem, aki úgy gondolja, hogy a nem-emberi természet_ entitások az emberiség javára 
egzisztálnak, mivel a természet végcélja az ember java.49 Schlitt meggyQzQdése, hogy a 
nem-emberi természet egy meghatározott (deterministic) rendszer, amelyben a növények 
és állatok szerepe abban áll, hogy az emberiséget szolgálják, az emberiségnek pedig az a 
feladat adatott, hogy a világnak értelmet adjon.50

Viszont nem értek egyet a teleológiák Deckers által alkalmazott külsQ és belsQ teleoló-
giára való osztásával, mivel a tamási korpuszt áttanulmányozva számomra meggyQzQbbek 
azok a keresztény horizontban is értelmezhetQ elemzések, amelyek egy belsQ és kétféle 
nem-belsQ, tehát összesen háromféle célirányosságról számolnak be.51 A háromféle célirá-
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nyosságról Turay Alfréd, IstenkeresQ filozófusok cím_ monográfiája ad részletes ismertetést 
magyar nyelven.52 A belsQ célirányosság (finalitas intrinseca) tamási értelemben vett fo-
galma megfelel a Deckers által említett belsQ teleológiának. A hierarchikus célirányosság 
(finalitas hierarchica) pedig arra utal, hogy egy létezQ belsQ célja sosem önálló, független 
cél, hanem az univerzum Isten által meghatározott célja alá rendelt cél, amely által egy 
létezQ belsQ célja mindig valamely magasabb rend_ célra irányul. A káposztafej belsQ cél-
ja − hogy a második évben magokat terem − részcélja a fejes káposzta faj fennmaradása 
hierarchikusan magasabb céljának, a fejes káposzta faj fennmaradása pedig szintén hierar-
chikusan magasabb célokat szolgál, például a káposztát fogyasztó állatok, emberek fennma-
radását, így az ökológiai egyensúly fennmaradását, végsQ soron az Isten által teremtett világ 
harmóniáját. A külsQ célirányosság (finalitas extriseca) tamási értelemben vett fogalma 
pedig megfelel a Deckers által említett külsQ teleológia fogalmának.

Ha azt fogadjuk el, hogy Tamás nem kétféle, hanem háromféle célirányosság-foga-
lommal dolgozik, Deckers azon állítása is problematikus, hogy a belsQ célirányosságot 
a külsQ célirányosság árnyékolja be. Tamás a belsQ célirányosságot a hierarchikus cél-
irányosság alá rendeli, a hasznossági szempontból érdekes külsQ célirányosságnak pedig 
nem tulajdonít különösebb filozófiai jelentQséget. Egy létezQ hierarchikus célja pedig a 
külsQ céljától eltérQen sosem áll szemben belsQ céljával, ugyanis egy hierarchikus cél a 
felé irányuló belsQ célokat nem kioltja, hanem magába építi.53 A különféle célok hierarchi-
ájának csúcsát az univerzum rendje54, másképp mondva végsQ és legnemesebb tökéletessé-
ge (nobilissima perfectio) jelenti.55 A Bouladtól idézett fabula mondanivalója ugyanezzel 
a megközelítéssel érthetQ. Ebben a megközelítésben pedig az a logikus, hogy Tamás nem 
a külsQ, hanem a hierarchikus célirányosság megnyilvánulását látja abban az arisztotelé-
szi gondolatban is, hogy a növények az állatok végett vannak, az állatok pedig az ember 
végett, s hogy a természet semmit sem tesz hiábavalóan.56

A hierarchikus célirányosságot úgy lehet megkülönböztetni a külsQ célirányosságtól, 
hogy amíg a hierarchikus célmegvalósulások során ontológiai többlet keletkezik, vagyis 
ontológiailag tökéletesebb állapot jön létre, mint a megelQzQ állapot, addig a külsQ cél-
megvalósulások során nem.57 Ontológiai többlet pedig csak valóságos ontológiai lépés 
eredményeképp jöhet létre, a valóságos ontológiai lépéseket pedig arról lehet felismerni, 
hogy az univerzum végsQ és legnemesebb tökéletessége vagy másképp mondva az evan-
géliumi értelmében vett boldogság felé irányulnak. „A dolgokban létezQ legfQbb jó a 
világegyetem rendjének a java.” − így Tamás.58

Joggal merülhet fel a kérdés, hogyan alkalmazható e különbségtétel a gyakorlatban. 
Például a káposzta magzás elQtti betakarítása megfelel a hierarchikus célszer_ségnek, ha a 
káposzta belsQ célját felülíró cél az emberek megfelelQ élelemellátása, illetve a káposztát 
termesztQ családi gazdaságok vagy földmunkások tisztességes megélhetése, vagy akár a 
káposztát fogyasztó ugyanakkor a bioszféra harmóniájához nélkülözhetetlen nem-emberi 
élQlények (kecske, nyúl, stb.) fennmaradása. Ez esetben a káposzta belsQ célja − hogy a 
második évben magot teremjen − a hierarchikusan magasabb rend_ célok alá rendelQdik, 
s ennek köszönhetQen sosem válik a Föld káposzta életkörülményeit biztosítani képes ha-
talmas zónái homogén káposztamezQkké, hiszen a káposztának a magtermésre való belsQ 
irányultsága arra korlátozódik, hogy csak a káposzta faj fennmaradását garantálja. Ha a 
káposzta belsQ célmegvalósítási folyamata nem épülne be abba a hierarchikus célmeg-
valósítási folyamatba, amelyre például a táplálékkörforgás biológiai szabályai utalnak, 
aránytalanul óriási káposztamezQk keletkeznének, amelyek olyan ökológiai kárt okoz-
nának, amely végzetes lenne magának a káposzta fajnak is, vagy mondhatjuk, egy mind 
filozófiailag mind biológiailag értelmezhetetlen állapotra konkludálhatunk.
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A káposzta magzás elQtti betakarítása viszont nem csak hierarchikus, hanem a külsQ 
célirányosság érvényesülését is jelentheti. Ebben az esetben a káposztafejeket például 
olyan külsQ célok érdekében áldozzák fel, mint a tisztességes megélhetést már jócskán 
maga mögött hagyó mohó haszonhalmozás, amely az embert a másik emberrel, s a ter-
mészettel is konfliktusba hozza. Olyan külsQ célok nyomása alatt, mint például bizonyos 
makrogazdasági struktúrák m_ködése, elkeseredett kisgazdák kerülhetnek olyan helyzet-
be (például túltermelési helyzetbe), hogy kénytelenek leszüreteltetni és megsemmisíttetni 
a káposztafejeket, még mielQtt élelmiszer gyanánt azokat bárki felhasználná. Ugyancsak 
nem hierarchikus, hanem a külsQ célmegvalósítás nyomát viselik magukon azok a gaz-
dasági struktúrák, amelyek milliárdok éhezésével, élelmiszerpazarlással, családi gazdasá-
gok tönkretételével, háborúkkal és drámaian súlyos környezetterheléssel járnak, de sem-
miképp sem ontológiai többlettel. S bár a túltermelést és túlfogyasztást környezetetikai 
szempontból erQs antropocentrikus megnyilvánulásnak tartják, alapvetQen nemcsak kör-
nyezetellenes, hanem emberellenes gyakorlat is, ha az ember fogalom jelentését a White-
tanulmány elemzése során alkalmazott módon minden személyre, a kárvallott emberek 
tömegeire is következetesen kiterjesztjük, melybQl paradox módon egy emberellenes 
emberközpontúság fogalmat kaphatunk.59

Tamás isteni mindentudásra való reflexiójának deckersi kritikája: 
Deckers bravúros szillogizmusokkal bizonyítja, hogy Tamás egy személyben volt 

a szabad akarat élharcosa és a szabad akaratot kizáró determinizmus indirekt ter-
jesztQje is, s mindkét megnyilvánulásával az ökológiai egyensúlyra kártékony erQs 
antropocentrizmushoz járult hozzá. Deckers a következQképp érvel:

Tamás hitt az ember szabad akaratában, és abban, hogy a földi lények közül csak az 
ember képes szabadon cselekedni.60. De abban is hitt, hogy Istennek van egy örökkévaló 
tudása a teremtett kontingens létezQk teljes történetérQl, a történetek azon részleteirQl is, 
amelyek emberi szempontból nézve majd csak a jövQben következnek be. (Keresztény 
horizontban Istenen kívül minden entitás kontingens, vagyis esetleges létezQ, mivel léte-
zése nem szükségszer_, hanem más létezQknek, illetve végsQ soron a végsQ létalapnak, 
Istennek köszönheti létezését.) A Summa Theologiae alapján, amíg mi nem tudjuk, hogy 
ki van elQttünk, és ki van mögöttünk egy hosszú úton, Isten tudja, mert Q átlátja az egész 
utat. Tehát mindaz, amit mi szukcesszíve ismerünk meg, Isten együtt látja az örökkévaló-
ságból.61 Ez azonban Deckers szerint egy önellentmondás, hiszen ha Isten már elQre tud-
ja, hogy mit fogok tenni a jövQben néhány vagy inkább az összes esetben, kételkednünk 
kell abban, hogy bárki képes-e olyan döntést hozni, amely valóban az Q saját döntése. 
Dombrowski érvét is felhasználja, miszerint ha Isten elQre tudja minden jövQbeli eshe-
tQség végkimenetelét, akkor az eshetQségek nem is igazán eshetQségek, hanem az isteni 
szellemben már elQre aktualizálódott – végsQ soron determinált – események.62 Deckers 
mindebbQl arra jut, hogy ez az indirekt, de mégis hathatós tamási determinizmus vezetett 
a XVII. században virágzó szaktudományok m_veléséhez elengedhetetlen módszertani 
determinizmushoz, amely a nem-emberi természetet egy nagy mechanikus rendszernek 
tüntette fel megfosztva minden szubjektivitásától, kreativitásától és belsQ teleológiájától. 
E módszertani determinizmus következtében a tudományok fejlQdését elQmozdító újkori 
ember a lehetQ legerQsebb antropocentrikus módon, minden gátlás nélkül avatkozott bele 
a természetbe saját kényelmi vagy jólléti céljait követve akár érzéketlen állatkísérlete-
ket alkalmazva akár mezQgazdasági vagy ipari célú féktelen erdQirtást folytatva – így 
Deckers.63
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Tamás isteni mindentudásra való reflexiója deckersi kritikájának keresztény horizontú 
kritikája:

Deckers a tamási filozófia indirekt determinizmusának feltárásával hasonló problé-
mát érint, mint a XVI. századra visszanyúló úgynevezett tomista-molinista vita, jóllehet 
Deckers e vitáról nem tesz konkrét említést a tanulmányban. A molinisták a spanyol 
jezsuita Luis de Moligna (1535–1600), a tomisták pedig a spanyol domonkosrendi 
Domingo Báñez (1528–1604) álláspontját védték. AlapvetQen mindkét iskola Tamást kí-
vánta követni, csak egymással épp ellentétesen interpretálták Tamás felfogását arról, hogy 
Isten hogyan ismeri meg a teremtmények jövQbeni szabad tetteit.

A molinisták szerint Isten nem önmagától, hanem a szabad akaratra képes teremtmé-
nyektQl (emberek, angyalok) tudja, hogy a jövQben milyen szabad döntéseket hoznak. 
A tomistáknak pedig az lett a véleménye, hogy Isten öröktQl fogva tudja, hogy a szabad 
akaratra képes lények mit fognak tenni.

A molinista nézet azért problematikus, mert keresztény horizontban elfogadhatatlan, 
hogy Isten bármilyen ismeretre ne Önmagától tegyen szert, így az is elfogadhatatlan, hogy 
Isten kénytelen teremtményeitQl, az emberektQl tájékozódni, hogy majd mire használják 
szabad akaratukat. A tomista nézet pedig azért problematikus, amit Deckers is megfogal-
mazott, hogy egy tévedhetetlenül m_ködQ isteni elQrelátás vélelmezése összeegyeztethe-
tetlen a valódi teremtményi szabad akarat vélelmezésével.

Deckers okfejtése a tomista magyarázathoz áll közelebb, keresztény horizontban 
azonban mindkét magyarázat egyformán csekély jelentQséggel bír. 1607-ben V. Pál pápa 
(1605–1621) regnálása alatt a Szentszék mindkét félnek megtiltotta, hogy egymást eret-
nekséggel vádolják. A vita a mai napig sem csitult el teljesen, és egyik iskolának sem 
sikerült kielégítQ megoldást találni. Ami a dilemma jelentQségének csekélységét illeti, 
manapság már mindkét álláspont a köztük levQ vitákkal együtt a kortárs teológiában 
a „megmerevedett álláspontok és viták” körébe tartozik, így a probléma napjainkra – 
Hilberathot idézve – már kikerült a keresztény horizontú teológiai problematika elQteré-
bQl.64 Ez azonban nem meglepQ, hiszen a teológiának az a fQ feladata, hogy a hívQ ember 
hittapasztalatáról a lehetQ legtöbb értelmes állítást tegyen, s nem az, hogy minden egyes 
hitbeli kérdésre egzakt feleletet kreáljon. A hittapasztalat tartalma ugyanis mindig több, 
mint ami emberi nyelven elmondható. A szabad akarattal kapcsolatban a szabad akaratban 
hagyományosan hívQ (katolikus, ortodox) keresztény felekezetek híveinek és teológu-
sainak csupán annyi fontos, hogy sem Isten abszolút transzcendenciáját, sem az emberi 
akarat szabadságát ne tagadják.

Nézetem szerint keresztény horizontban a vita Isten téves antropomorfizálásának ered-
ménye. A téves antropomorfizálás pedig ott érhetQ tetten, hogy a molinista oldal egy olyan 
Istent képzel el, aki az emberhez hasonlóan csak azt ismerheti meg, ami elQre kiszámít-
ható, a tomista oldal pedig egy olyan Istent, aki nem képes szabadon úgy dönteni, hogy 
bizonyos ismeretekre a teremtményein keresztül jusson. KellQ dezantropomorfizálással 
Isten mindkét korlátozás alól felmenthetQ, persze az, hogy Isten melyik metodikával biz-
tosítja a szabad akaratot, továbbra is kideríthetetlen és lényegetlen marad.

Deckers az általa erQsnek titulált keresztény antropocentrizmus hatásának tudja be, 
hogy a tudományok fejlQdését elQmozdító újkori ember a lehetQ legerQsebb antropocent-
rikus módon, minden gátlás nélkül avatkozott bele a természetbe. Azonban keresztény 
horizontban nemhogy ebbQl az instabil megalapozottságú indirekt tomista determiniz-
musból, de még a protestáns megigazulás-tan direkt determinizmusából (predesztináció-
tanából) sem lehetséges a természetbe való gátlástalan emberi beavatkozás legitimálására 
következtetnünk. (Például Luther bár az ember halál utáni üdvössége szempontjából az 
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ember szabad tettei jelentQségét elvetette, tanaiból mégsem az következik, hogy bárki 
pillanatnyi kedve szerint bármit gátlástalanul megtegyen, hiszen a Lélek gyümölcseiként 
hitbQl fakadó tetteket − ha nem is az üdvözülés eszközeinek −, de mindenképpen a hit 
valódiságának bizonyítékainak és ezért szükségesnek tekintette.65 Albert mainzi érsekhez 
címzett levelében írja, hogy minden püspök elsQrend_ és egyetlen kötelessége, hogy a nép 
az evangéliumot és Krisztus szeretetét tanulja meg.66)

(Konklúzió) Kereszténység és erQs antropocentrizmus? A kereszténységet erQs 
antropocentrizmussal vádoló szerzQk egyfajta leegyszer_sítéssel viszonyulnak a keresz-
ténységhez, hiszen szekuláris-agnosztikus megértési horizontjukhoz illQen nem abban a 
tágabb látókörben szemlélik a hitigazságokat, mint azok, akik jelentQséget tulajdoníta-
nak bensQleg megélt hittapasztalatuknak, amely által könnyebben találják meg az ösz-
szefüggéseket a hitigazságok szekuláris-agnosztikus horizontban igen szövevényesnek 
látszó s_r_jében. A szekuláris kritikai szerzQk viszont abban nyújtanak többet, hogy 
általában könnyebben tapintanak rá a kereszténység torzításából adódó hibákra vagy 
hibalehetQségekre, hiszen nem köti le reflexió-kapacitásukat belsQ hittapasztalat. ErQs 
antropocentrizmussal való vádjuk a kereszténység iránt érdeklQdQket − akár hívQket, akár 
nem hívQket − a hittanításokkal kapcsolatos felfogásuk megtisztítására motiválhatja, mely 
által ki-ki el tudja választani a hittanítások ökológiailag káros félreértelmezését attól az 
egyetemes szeretetüzenettQl, amely a mainstream kereszténység lényege és az ökológiai 
fenntarthatóság egyik lehetséges hathatós etikai alapja.
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