
A múltban, de napja
inkban is sokan tartják
magukat kiválasztott
nak, és ígérnekboldog
sdgot, üdvösséget az
embereknek. Van-e ku
lönbségakiválasztásés
afölkenés között a Bib
lia világában, talá
lunk-e hasonlát akeleti
vallásokban?
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Maróth Miklós az MTA rendes tagja, az ókori görög és arabművelődés és
filozófia egyik legjelesebb hazai kutatója. Tisztázta Közép-Ázsia történeti
földrajzának szdmos vitás kérdését, kiadott szdmcs szír kéziratot. Nevé
hez fűződik a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi
Karának létrehozása, amelynek 1992-2000-ig dékánja volt. Jelenleg is az
egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Először is különbséget kell tenni a fölkentek, a kiválasztottak és az
üdvösséghozók között. Jézust az Újszövetség "fölkent"-nek (Khris
tos, msihó stb.) mondja, és egyben kiválasztottnak és üdvösséghozó
nak is tartja, mégis ez a három nem föltétlenül jár együtt. Nemrég
fejeztem be Jehuda Hallévi közismert, az ortodox zsidók számára
mindmáig egyik legfontosabbnak tartott könyvének, a Kuzárinak a
fordítását (megjelent: Piliscsaba, 2004). Abban azt olvashatjuk, hogy
Izrael népéből mindig voltak kiválasztottak, akik a népet vezették.
A kiválasztottság apáról fiúra szálló öröklődő státus volt. Ezek a ki
választott személyek voltak Izrael lelki vezetői, a próféták. Maga Iz
rael kiválasztott hely, a választott nép fiai csakis ezen a kiválasztott
helyen lehetnek boldogok, akár egyénenként, akár közösségként. A
kiválasztottságnak ez az eszméje 5lomo Pines izraeli arabista szerint
az iszlám síita ágának sajátja volt, onnan került át Jehuda Hallévi ta
nításába, és innen terjedt el a júdaizmusban. Maga Mohamed mellék
neve szerint "kiválasztott" (Mustafa) volt. Azt azonban nem mond
haljuk el sem róla, sem a zsidó prófétákról, hogy fölkentek vagy üd
vösséghozók lettek volna. Mohamed is és Mózes is ugyanazt a típust
testesíti meg: mindketten a számukra kinyilatkoztatott törvényeket
közvetítették a közösség számára. A továbbiakban mindkét közös
ség tagjai maguk találhalják meg az üdvösséget, ha a törvények ki
jelölte úton járnak, azon megmaradva.

A kereszténységben ezzel szemben Jézus, az Isten fia fölál
dozta magát értünk. 6 volt a par excellence fölkent személy, erre
utal az egyedül őt jellemző melléknév is: a Fölkent tKhristos,
MeSihó - azaz Messiás stb.) Az ő isteni áldozata hozza el az üd
vösségünket. Jézus ezért üdvösséghozó a másik kettővel szemben,
nekünk "csak" élnünk kell a fölkínált lehetőséggel. Az isteni áldo
zatot és az ebből származó megváltást hirdető kereszténység tehát
típusában különbözik a törvény körül szerveződő iszlámtól és
júdaizmustól. A valláson belül az üdvösséget személyes áldozata
révén hozó személynek a szerepe alapvetően különbözik az isteni
törvényt közvetítő személyétől.
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Honnan lehet tudni,
hogyvalaki botcsinálta
doktor, hamis messiás,
vagy valóban hiteles
üdvösséghozó?

Hogyan kapcsolódik eh
hez a megváltó áldozat
eszméje?

Az üdvösséghez a tör
vény útján lehet eljut
ni. A bűn hogyan ront
jaleazüdvösség esélye
it ?Miben állatörvény
hez valóhűség a zsidó
ságban, a keresztény
ségben, az iszlámban?

Föltehetőleg a Földközi-tenger medencéjének e vallási hagyomá
nya okozta azt, hogya rajtuk alapuló kultúrákban sokan tetszeleg
nek a "kiválasztott" szerepében, elsősorban politikai programmal.
(Gondoljunk itt az olyan megfogalmazásra, mint a "mi kommu
nisták különleges anyagból vagyunk gyúrva" . Hasonló az iszlám
ban Oszama bin Laden, aki fölhatalmazva érezte magát arra, hogy
harcot hirdessen több arab ország politikai vezetése ellen, mivel
azok politikai rendszere eltért az igazi iszlámtól, amelyet valami
lyen oknál fogva neki kell megvédelmeznie.)

Hamis messiás pedig csak annak a vallásnak a keretei közt
léphet föl, amelyikben a messiás (a fölkent) maga a vallás alapí
tója, illetőleg ahol a messiást várják. Az iszlámban egyébként
nem véletlenül fogalmazódott meg a "Mohamed a próféták pe
csétje" tanítás. Ott hasonló személy újra már sohasem léphet föl.
Azt viszont tudjuk, hogya kereszténység történetében többen is
igyekeztek úgy föllépni, mintha ők lennének a saját visszatérését
az idők teljessége korára ígérő messiás megtestesülései. Néhá
nyan az így föllépő személyek közül ideig-óráig tartó sikereket
is érhettek el, de elóbb-utóbb mindig lelepleződtek. A fölkentek
és a hamis messiások tanítása ugyanis mindig valamelyik irány
ba félrecsúszott és egyoldalúvá vált. A krisztusi tanítás kiegyen
súlyozott: bűnbánatot hirdet, de hirdeti az élet szépségét is, az
ebből fakadó örömöt. Hirdeti a munkát, de megköveteli a pihe
nést is. Elítéli a bűnt, de a bűneit megbánó embert bocsánatban
is tudja részesíteni, mert megérti az emberi természetet. Az eret
nekségek és a hamis messiások valamilyen tekintetben mindig
egyoldalúságba csúsznak át.

Az isteni áldozat a kereszténység központi gondolata, más vallás
ban hasonló tanítást nem találhatunk. Az arra fölkent személy ma
gára vállalta bűneinket, és áldozatával megfizetett értük. Hasonló
tanítás egyetlen más vallásban sincs. Ebből következőleg a meg
váltás fogalma is egyedülálló a kereszténységben, a számunkra is
mert formájában. (A "bűnbak" is megszabadította a közösséget a
bűneitől, föltehetőleg más vallásokban az emberáldozat is hasonló
szerepet játszott, de mindez nem jelent megváltást, és csak távoli
hasonlóságot mutat a keresztény tanítással.)

Az iszlámban (és a júdaizmusban), mint említettem, a törvény
megtartása vezet el az üdvösséghez. Az iszlámban a törvényben
előírt cselekedet azért jó, mert az Isten előírta, a tiltott cselekedet
azért rossz (és elkövetése azért bűn), mert a mindenható Isten
megtiltotta. Előfordulhatott volna, hogy Isten másképp rendelke
zik, akkor más lenne a jó, és más lenne a rossz. Így például az al
kohol fogyasztása azért rossz, mert Allah megtiltotta. Semmi sem
utal azonban arra, hogy Allah ne rendelkezhetett volna ellenkező

módon, akkor pedig az kárhozna el, aki absztinens.
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Melyekagyakorlati kö
vetkezményei a két fel
fogás közti különbség
nek?

A kereszténység ezzel szemben (vö. Lercher dogmatikáját)
úgy látja, hogy jó az, ami összhangban van a természettel és az
Isten teremtette természet törvényeivel; rossz pedig mindaz, ami
a természeti törvényekkel nem egyeztethető össze. (A bűn:

transgressio legis naturae.) Azaz vannak olyan cselekedetek, ame
lyek önmagukban véve jók, illetve önmagukban véve rosszak.
(A bűn egyik-másik csoportja a kereszténységben is Isten rendel
kezéseitől függ, ezek áthágása az offensum Dei. Ide az Istennel
szemben, az ő rendelkezései alapján tanúsítandó viselkedési nor
mák figyelmen kívül hagyása tartozik. A vasárnapi kötelezettsé
gek nem a természet tőrvényeiből. hanem Isten rendelkezéséből

fakadnak.)

A törvény és a bűn központi szerepe azonban eltérő viselkedési
formákat von maga után. A törvény ugyanis mindig megkerülhető

és kijátszható, szemben az önvizsgálaton alapuló bűntudattal.

Abu [usuf muszlim jogtudósról mondják, hogy tisztában volt a
hívő muszlim öt alapvető kötelességével. melyek közül az egyik a
zakát (a szegények számára fizetendő adó) volt. Jogtudósként
azonban tudta, hogy zakátot csak az egy éven keresztül birtokában
levő vagyon után kell fizetnie. Éppen ezért háromnegyed év eltel
tével teljes vagyonát feleségére írta, majd újabb háromnegyed év
elteltével önmagára, és így tovább. A törvényt tehát betű szerint
betartotta, és föltehetőleg el is nyerte a túlvilági boldogságot, még
is a vallás szellemével és elvárásaival ellentétesen cselekedett.

Hasonló példákat ismerünk az ugyancsak törvény-központú
zsidó vallásból is, ez a fajta viselkedés azonban nem egyeztethe
tő össze a lelkiismeret-vizsgálaton alapuló keresztény mentalitás
sal. A saját lelkiismeretét senki sem tudja kijátszani. Ha lelkiis
meretünket ezen kívül örök erkölcsi értékekhez mérjük, és nem
egy jól-rosszul megfogalmazott törvény betűjéhez, akkor azonnal
belátjuk, hogy annak megfelelően, vagy attól eltérően viselked
tünk. (Természetesen a keresztények lelkiismeret-vizsgálatának is
megvannak a gyöngéi, de nem ez a téma alkotja most beszélge
tésünk tárgyát.)

A törvény-központü vallásokban megszegve a törvényt meg
szegünk egy Isten és ember közti szerződést, amelynek lényege
az, hogy ha mi Isten (sokszor mindennapjaink legtriviálisabb, in
differens cselekedeteit szabályozó) törvényeit betartjuk, akkor ő

üdvözít minket. A szerződés értelmében gondoskodik evilági jó
létünkről és túlvilági boldogságunkról. (A szerződést megszegő

Ádámot és Évát már ezen a világon is nyomorba taszította.)
A kereszténységben bűnt elkövetve a természettel összhang

ban álló erkölcsi világrendet sértjük meg, ezáltal elütjük Isten ki
nyújtott kezét, amellyel áldozatának gyümölcsét, az örök üdvös
séget nyújtja felénk. Ez a természettel összhangban álló erkölcsi
világrend azonban lényegtelen kérdésekkel (ruhánk hossza, ha-
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Ezek aszempontok már
korábban is[ölmerültek
az emberi gondolkodás
történetében.

Hováhelyezhetjükelaz
iszlámot a keresztény
ségés a zsidóság emlí
tett eltérésében?

junk vágásának módja, ételeink elkészítésének részletei stb.) nem
foglalkozik. Foglalkozik azonban az élet értékével és értelmével,
embertársainkhoz fűződő viszonyunk alapelveivel.

A természet kívánalmaival összhangban élni már a görög filozófi
ában is megfogalmazott gondolat volt. Föltehetőleg onnan került
be a Biblia magyarázatán keresztül a kereszténységbe. Már a görö
gök is (Arisztotelész is, a sztoikusok is, még ha nem is azonos mó
don) úgy látták, hogya természet törvényeinek betartásával mind
testi, mind lelki egészségünket megőrizhetjük. A természet törvé
nyeinek áthágásával (transgressio legis naturae) azonban olyan erő

vel kerülünk összeütközésbe, amely könnyedén elpusztíthat ben
nünket.

A kereszténység tehát, akár a zsidóság, elfogadta a tízparan
csolatot. A zsidóság azonban beépítette azt a törvényes rendjébe,
a kereszténység viszont a görög filozófia eszköztárára támasz
kodva egy filozófiai alapokon álló erkölcsi rendet vezetett le be
lőle. A természet örök törvényeit Isten teremtette, a velük való
összhangban folyó élet az 6 akarata szerint való. Ez garantálja
testi jólétünket itt a Földön, lelki üdvünket odaát.

Aquinói Szent Tamás a Summa megfelelő fejezeteiben a bibliai
erkölcstant a pogány filozófia négy sarkalatos erénye (bölcses
ség, bátorság, mértékletesség, igazságosság) körül rendezi el, ter
mészetesen sokban átértelmezve azokat. Ennek ellenére mégsem
hunyhatunk szemet a tény fölött, miszerint az Újszövetség kü
lönböző erénytáblázataiban sok erény van fölsorolva, de ez az
úgynevezett "négy sarkalatos erény" még véletlenül sem.
Ugyancsak nem beszél az Újszövetség arról (szemben Arisztote
lésszel), hogy ezek az erények valamiféle közepet jelentenének
két (hibának minősülő) szélsőség között.

A tradícióhoz ragaszkodó és a hellén pogányságot elutasító
zsidóság és a hellénizmust magába olvasztó kereszténység taní
tása közt ennek következtében óriási különbség van.

A kettő között található meg az iszlám, mivel annak volt egy
hellénizált irányzata is. A Koránt számos teológusuk ugyancsak a
görög filozófia segítségével értelmezte, így nem csoda például az,
hogy szerintük a muszlim négy sarkalatos erénye (bölcsesség, bá
torság, mértékletesség, igazságosság) elengedhetetlen az üdvös
séghez. Azt talán nem is érdemes megjegyezni, hogy e négy sarka
latos erény egyike sincs megemlítve a Koránban.

Az iszlám misztikus irányzata, a szúfizmus, sokat tanulva egy
keresztény bazilita szerzetestől, Lépcsős Szent Jánostól, ugyan
csak azt tanítja, hogy az erények - és ezeken elsősorban az em
lített négy erényt kell érteni - útján járva, azokban fejlődve jut
hatunk Isten közelébe. Ha erényeinkben hasonulunk hozzá,
akkor arra érdemesíthet bennünket, hogy sugalmazás segítségé-
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Mirevonatkoznak atör
vény előírásai az isz

lámban?

vel megismertet bennünket a rá vonatkozó legfőbb igazságokkal.
Az iszlámnak ez a mindmáig élő irányzata annyira fontosnak
tartotta Isten keresését, hogy ehhez képest lényegtelen, másodla
gos szempontnak tartotta azt, hogy az Istent kereső személy
mely konfesszió tagja.

E hasonlóságok ellenére is azonban csak annyit mondhatunk,
hogy a görög filozófiát a vallási tanok kidolgozása során külön
böző mértékben alkalmazó két vallás, a kereszténység és az isz
lám között bizonyos területeken van némi hasonlóság, de mégis
alapvetően ők is különböznek egymástól.

A leglényegesebb különbséget én abban látom, hogy a két tör
vény-központü vallás az üdvösséget a törvény megtartásához
köti, és kizár abból mindenkit, aki a törvényt nem veszi figye
lembe. Kizárja tehát saját tagjait is, ha azok túlteszik magukat a
törvényelőírásain, de automatikusan kizárja az üdvösségből az
összes többi vallás követőjét. Az üdvösséget a Krisztus keresztál
dozatából levezető kereszténység ellenben eljutott annak fölis
meréséhez, hogya keresztáldozat minden ember érdekében tör
tént, így egyetlen más vallás Istent kereső, odaadó híve sem
zárható ki a túlvilági boldogságból.

A moralitást illetően a törvény-központú vallások különböznek a
természetbőllevezetett erkölcsi értékek köré szerveződő vallásos
ságtól, legalábbis az iszlám és a kereszténység példáján.

A törvényt követő vallásosság igyekszik a legapróbb részlete
kig hűségesen követni a vallási törvények előírását, mert ettől

függ az egyes személy túlvilági boldogsága. Ez a mentalitás az
egyes vallási csoportok között néha nevetségesen kicsinyes kér
désekben vezet konfliktusokhoz. Az iszlámban a levezetett tör
vények között például az egyes irányzatok másképp és másképp
szabályozzák a ruha hosszát. Ebből következőleg például a
kuwaiti parlamentban a hetvenes években (az iraki agresszió
előtt) ránézésre lehetett tudni, ki melyik (vallási alapon) szerve
ződött párt tagja. Ezek tagjai ugyanis másképp értelmezve az
alapelveket más és más eredményre jutottak a ruha hosszát ille
tően. A dizsdásának a földtől való normális távolságánál a Mu
zulmán Testvériség tagjainak a ruhája 10, a szalafitáké 25 centi
vel volt rövidebb. Ruhájuk hosszával az isteni parancsoknak
akartak megfelelni, mert üdvösségük a parancsok megtartásának
a függvénye.

Keresztény ésszel azonban nehéz elképzelni, hogy Allah centi
vel a kézben szaladgálna az igazhívők után, és az így tapasztal
tak fényében döntené el, hogy kit ereszt be a paradicsomba és
kit nem.

Szerencsére maguk a muszlimok sem gondolják pontosan így.
A törvények között ugyanis ők maguk is fokozatbeli különbsé
geket tesznek. Vannak kötelező törvények, amelyek alól nem le-
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Mik tartoznak a csele
kedetek egyes csoport
jaiba?

Ez álla kereszténység
re is?

het kibújni. Más előírások melegen ajánlottak. Ezeket nem föltét
lenül kell megtenni, de minden hívő díszére válnak. Ismét más
cselekedetek elfogadhatók. A vallás azok megtételét nem írja elő,

de nem is tiltja. Ez a három csoport alkotja a "jó cselekedetek"
csoportját. A "jó cselekedetek" neve arabul haszan. Ez pontosan
megfelel a sztoikus terminológia pulchrum szavának, minden je
lentésében. A tilos, azaz "rossz cselekedetek" csoportja áll ezek
kel szemben. E csoport neve arabul qabih. A szó pontosan meg
felel (minden jelentésében) a sztoikus turpe terminusnak.

Az első csoportra példaként az imát szokták fölhozni. Imádkozni
kötelező. Elhagyása bűn. Előtte mosakodni ajánlott. Alkalomadtán
- ha például az előző ima óta a tisztaság állapota nem szűnt meg 
nem kötelező. A mosdás tehát ajánlott cselekedet. Ha tehát elhagy
ja valaki, nem hibáztatható, nem követ el bűnt. Ugyancsak nem hi
báztatható, ha az imát nem a mecsetben, hanem otthon végzi vala
ki. Ez megengedett cselekedet. Ha nem otthon végzi el a hívő (ha
nem például az utcán), akkor sem hibáztatható, mert ez is meg
van engedve.

A jócselekedetek e három csoportjával áll szemben az ima el
hagyása mint tilos tett. Ha valaki ebben marasztalható el (azaz
nem imádkozik, és ezzel megszegi az isteni parancsot), akkor
bűnt követ el.

A törvény megtartására törekvő ember azonban sokszor ke
rülhet olyan helyzetbe, hogy valami olyasmit kellene éppen
megtennie, amit egy másik törvény tilt. Ebben az esetben jogi
szakértőtől kell véleményt kérnie, aki hosszas mérlegelés után
esetleg írásos dokumentumot ad át neki. Az ebben foglaltak sze
rint eljárva nem veszélyezteti túlvilági boldogságát.

A törvényt tisztelő vallás embere tehát kívülről van kormá
nyozva.

A lelkiismeretével elszámoló keresztény is kerülhet olyan helyzet
be, hogy az egyik örök érvényű erkölcsi parancs betartása ütközik
a másikéval. Ilyen esetekben a hívő saját mérlegelésére van utalva,
ebben csakis az erkölcsi értékek hierarchikus rendje lehet a segítsé
gére - amennyiben ismeri azt. Így történhetett meg az, hogy az
öngyilkosságot szigorúan tiltó Katolikus Egyház nem tekintette
bűnösöknekazokat a nőket, akik a háború idején az orosz katonák
erőszakoskodásávalszemben menekültek önszántukból a halálba.
Ugyancsak mérlegelés kérdése, hogy egy szülés során abban a ki
vételes helyzetben, ha vagy az anya, vagy a születő gyermek életé
nek megtartása között kell választani, hogyan döntsünk. A döntés
minden ilyen helyzetben magára a cselekvő emberre van bízva,
saját lelkiismeretével szembesülve önmagának kell határoznia, a
felelősséget egyedül neki kell viselnie, tehát a keresztény hívő cse
lekedetei belülről vannak vezérelve.
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Mennyire hatékonyan
tudja hirdetni az üd
vösséget a keresztény

ség a mai korban?

Miközben számos ha
mis üdvösséghozó tű

nik fel korunkban, csá
bító, könnyen megvá
sára/ható portékájával.

A kereszténységet az örökös erkölcsi mérlegelés nehezebbé, és
egyben emelkedettebbé teszi a törvény vallásainál. Az erkölcsi
normákra figyelő kereszténység Isten-képe ugyanis emelkedet
tebb, nagyvonalúbb, mint a jogot a középpontba helyező vallások
kicsinyes, centizgetős, kézmosásra ügyelő Istene. A kereszténysé
get azonban a bonyolult dogmatikai rendszerén alapuló, az egy
szerű hívő számára fölfoghatatlan hittételek elfogadását elváró
magatartása is jóval nehezebbé teszi a pusztán a törvények betar
tását megkövetelővallásoknál. Ez a történelem során azzal a káros
következménnyel járt, hogy minden kiválósága ellenére is hívei
nek óriási tömegei tértek át önként az iszlámra.

Ez a veszély a mai korban kevésbé áll fönn, de fönnáll annak
a veszélye, hogya tévé és egyéb médiumok könnyen földolgoz
ható és szórakoztató, élvezetes formában előadott információi
nak fogyasztására képes tömeg érdeklődését a keresztény hit
megismerése egyre kevésbé fogja fölkelteni. Mivel azonban az
ember lelkében él a magasabb, transzcendentális igazságok iránti
vágy, félő, hogy ezt az igényt olyan új próféták fogják kielégíte
ni, akik egyszerű, egy mondatos "bölcsességekbe" tudják tömö
ríteni mondanivalójukat. Olyanok, akik a legmodernebb marke
ting módszereket tudják alkalmazni tanításaik piacképessé tétele
érdekében, miközben - legalábbis a Katolikus Egyház - a ró
mai birodalomból örökölt módszereivel próbálja meg propagálni
azt, amivel "kereskedik": a túlvilági boldogságot.

Ennek ellentmondani látszik, hogy az eltelt évtizedekben túl
zott szerepet kapott racionalitás ellenhatásaként szélesebb réte
gekben ismét megjelent az irracionális iránti igény.

A katolikus hittudomány a maga egyrészt sokak számára túl
komplikált, másrészt sokak számára túl racionális okfejtéseivel
semmiképp sem áll ezeknek az elvárásoknak a metszéspontjában,
ezért a kor érdeklődésénekperifériájára szorult. Az így keletkezett
űrbe nyomulnak be azok a "piacorientált" üdvösséghozók, akik
részben a kor nyelvén megfogalmazott, részben a kor igényeinek
megfelelő tanításukkal a fogyasztói szemléletű, de valami maga
sabbra vágyó emberek számára önmagukat mint megváltókat,
vagy tanításukat mint az üdvösséghez vezető utat el tudják adni.

Vizsgálva ennek az ellentmondásos helyzetnek az eredőit a
történelem adhat eligazítást. Európában ugyanis (legalábbis an
nak keleti felén) a kereszténység hatása részben egy ellenséges,
pogány világnézet, részben (inkább annak nyugati felén) a jólét
növekedésével párhuzamosan tért hódító hedonizmus következ
tében gyöngült meg. Erre már az ókori Rómában is láthattunk
példát, de a jelenség Európa történelmében, így vagy úgy, több
ször is megismétlődött.
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Új helyzetez a keresz
ténység történelmé
ben?

Mi jellemzi karunktár
sadalmát?

Akkor hát ismét a ke
reszténység mutathat
ja mega válságból a ki
utat?

Semmiképp sem. Példaként csak arra szeretnék hivatkozni, hogy
Szent Pál korából az ephesosi ásatások, meglepetésünkre, semmi
féle keresztény jelenlétet sem tudnak kimutatni. Kétezer év múltán
mai városaink a régészeknek e tekintetben sokkal kedvezőbb ké
pet fognak mutatni.

Ugyancsak meglepődhetünk azon, hogya manapság terjedő

ál-bölcsességek és üdvösségtanok igen sok hasonlóságot mutat
nak az ókori gnoszticizmus tanításaival. Ha azonban optimistán
arra gondolna valaki, hogy volt már a történelmünkben hasonló
helyzet és hasonló kihívás, akkor bizonyos értelemben téved. Ha
ugyanis az ókori példánál maradunk, akkor azt láthatjuk, hogy
az ókori Róma társadalma válságba jutott. A társadalom válsá
gának számos tünete volt. E tünetek gyógyítására sokan vállal
koztak, doktorok és csodadoktorok egyaránt. Mindegyikük a
maga módszerét ajánlotta mint a társadalom testi-lelki gyógyulá
sához vezető gyógyszert. A csodaszerek nagy részéről utóbb ki
derült, hogy legföljebb csak kuruzslásra való, de a kereszténység
igazi megoldást kínált. Ez vezetett el oda, hogy hosszas tusako
dás (keresztényüldözések stb.) után a társadalom elfogadta az új
vallást.

A mai társadalom is válságban van, lelkileg és testileg egyaránt. E
kettő nem választható el egymástól, mivel épp a vallásos hit meg
rendülését követő erkölcsi válság is szerepet játszik abban, hogy
az újabb generáció, életmódját követően, testileg is korcsosultabb
az előzőeknél. (Erről sport szakemberektőla katonaorvosokig so
kan tudnának hosszan beszélni.) Ennek számos tünetét figyelhet
jük meg mindannyian magunk körül. A helyzet tehát hasonló a
késő ókori helyzethez, ennek következtében a mai élet számos je
lensége is ismerősnek látszik. Ugyanaz a dekadencia, kétség
beesett útkeresés stb. jellemzi a mai társadalmat, mint az akkorit,
és ennek következtében számos, akkor sikertelennek bizonyult re
cept is ismét fölbukkant. (Amint az emberiség története során szá
mos alkalommal újra és újra föltalálták a kopaszság elleni gyógy
szert, ugyanúgy újra és újra azonos üdvösségtanok jelennek meg,
újabb és újabb köntösben. Az élvezetek korlátlan habzsolásától a
világtól való teljes elfordulásig terjedő receptek mindegyike már
régi ismerősnek számít.)

Igen, a kereszténység mutathatná meg. Sajnos, számos jel arra mu
tat, hogy az európai társadalommal együtt a keresztény egyházak
is, mint a társadalom részei, válságba kerültek.

A társadalom ugyanis minden tekintetben mélyre ható változá
sokon ment keresztül. E változások végső okát a tudományok
rendkívül gyors fejlődésében kell keresni. Ez ugyanis maga után
vonta azt a műszaki forradalmat, amely a termelés és az életszín
vonal ugrásszerű fejlődésével járt. Ennek következtében a korábbi
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Sokat emlegetik a jóléti
társadalmak konzum
függőemberének beszű

kültr eltorzult szemlé
letmódját. Hogyan tud
eljutni karunk embe
réhez az Evangélium
üzenete?

szűkös megélhetés mára nem probléma. A szűkös termelési viszo
nyok között az elosztás játszott nagy szerepet (az igazságos elosz
tás körül szerveződött a marxizmus), mára azonban a fogyasztás
lett a probléma (a jóléti társadalmakban nem is jutott uralomra a
kommunizmus).

A jóléti társadalmakban megszűnik a függőség érzése a magasabb
hatalmaktól, beleértve magát Istent is. Ezért rombolt a pénz ezek
ben a társadalmakban többet, mint az ideológiai harc a volt szocia
lista országokban. A becsületes, megbízható munka helyett ezért
terjedhetett el a hedonizmus.

A fejlődés következtében a fejlett országokban mára nagyjából a
lakosság tíz százaléka képes a szükséges mezőgazdasági és ipari
javakat előállítani, a maradék kilencven százaléknak a feladata a
fogyasztás, illetve részben a szolgáltatás terén való munkájával
mások kellemes időtöltésének megszervezése, vagy a tudomány
ban való tevékenységével a még gyorsabb tudományos haladás
elősegítése.Létrejöttek tehát a fogyasztói társadalmak. Mindennek
kísérőjelenségea fogyasztói társadalmakban az úgynevezett sze
xuális forradalom is. Ilyen viszonyok között pedig keveseket érde
kel az egyházak morális tekintélye.

Ezeknek és az itt most nem említett forradalmaknak a nyo
mán tehát a társadalmak elvesztették régi értékeiket, régi struk
túrájukat. Régi intézményei már nem hatékonyak, szerepük részben
értelmetlenné vált. A társadalmak mindezzel együtt elfordultak
a régi tekintélyektől is. A társadalmak gyökértelenné váltak.

Ezekkel az óriási változásokkal sem módszereikben, sem meg
fogalmazásukban, sem egyéb tekintetben nem tudnak sikeresen
szembeszállni a hagyományaik kötöttségeiben élő történelmi
egyházak. Az egyházak régi módszereikkel, régi nyelvezetükkel
ajánlgatják gyógymódjukat, tanításuk elfogadásának esetére ígé
rik az üdvösséget, de a társadalom már nem érti szavaikat. Üze
netük nem jut el a címzetthez. Ez az az űr, amelyet ma - mi
ként minden hasonló alkalommal - a hamis próféták, a hamis
üdvösséghozók ki tudnak tölteni. Mindaddig ez így is fog ma
radni, amíg az egyházak ismét meg nem találják annak módját,
hogy az önmaguk belső életével való foglalkozás helyett a krisz
tusi üzenetnek emberi nyelven, a mai mindennapi élet problé
máinak megfelelő és a mai emberekhez szóló nyelven való köz
vetítésével foglalkozzanak. A potenciális híVÓK túlnyomó része
ugyanis nem képes arra, hogy egy szakmai tolvajnyelven kapott
üzenetet dekódoljon magának, és az így kapott eredményt adap
tálja saját életéhez.
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