
KERESZTÉNY A SZEKULARIZÁLT VILAGBAN

A hit személyes elkötelezettség: nekem, neked, mindannyiunknak tu·
datosan és szabadon kell kimondanunk az igent, amikor felismerjük
Isten felénk áradó szer étet ét Jézus Krisztusban. Válaszunk csak azért
seiilethet meg , mert a Lélektől vezetett és éltetett közösség, az Egyház
hirdeti az örömhírt. A keresztségben rajta keresztül tölt be adományá
val az Atya, s tesz örök Fiának testvéreivé, hogy Vele együtt mondhas
suk: Abba!

A keresztény élet nélkülözhetetlen összetevője tehát a két pólus: sze
m élyiség és közösség . Mondhatjuk úgy is: szükségszerúen és kölcsönö
sen f eltételezik egymást. Harmonikus egységükre utal már Szent Pál :
nincs test tagok és sejtek nélkül, s nem élhet a tag a testen kívül.

Amikor az egyént körülvevő társadalom minden tagja keresztény,
hathatós melegágy és támasz alakulhat ki a hit befogadására és fejl6
désére. Fennállhat a veszély is, hogy ebben a helyzetben könnyebben
burjánzik a csak ímmel-ámmal keresztények sora. Mert mit szólnának
a többiek, ha kilógunk a menetből? S azt is tapasztaljuk, hogyazújon·
nan megtért vagy vallásilag szikes talajon nevelkedett keresztény hite
erősebb és lelkeseb b mint a langyos, se hideg, se meleg környezet szü·
löttéé. Meg kellett küzdenie, hogy elkötelezettsége életben maradhasson
és kiteljesetihess ék:

Ma már Európában kevés államról, tartományról állíthatjuk, hogy
társadalmi élete keresztény elvekre épül, azokból táplálkozik. Ez annál
sajnálatosabb, mert a történelem tanúsítja, hogy nem mindig volt igy :
a világ szekulariziil átiott, Tanulmányainkból látni fogjuk, hogy ezt a fo
galmat sokféle jelentésben lehet használni. Van aki egyenesen pozitív
értelmet tulajdonít neki: a teremtmények Istentől akart képességeit és
múködését látja benne; van aki a teljes elvilágiasodással, a szekulariz
mussal azonosítja. Egyesek inkább semleges értelmet látnak benne: a
világnézetek pluralizmusát; mások viszont az Istentől el- illetve szembe
fordulást . Ennélfogva nem csodálkozhatunk, ha egyik szerzőnk, Danneels
belga bíboros az európai püspökök 1985·ben tartott szimpóziumán 
j óllehet a téma a szekularizáció volt - idézőjelbe tette a szot, s igye
kezett kerülni használatát.

Mi sem találtunk jobb kifejezést annak a kérdésnek átgondolására,
átelmélkedésére, ami jelen számunk középpontját alkotja. Az idősebb

nemzedék még olyan keretek között nőtt fel, amely nagy többségében
kereszténynek vallotta magát. Gyakran nehezen találja meg tehát az
utat s módot, hogyan is élheti hitét a megszokott környezet híján. A
fiatalabb nemzedék pedig nem könnyen hallhatja meg a krisztusi öröm·
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hírt, mert az európaí közéletben alig-alíg csillan fel a meggyőződés:

Krisztus valóban feltámadt, Benne reméljük boldogságunkat. Mínt egy
nagy piactéren ideológíák és elgondolások százaí kínálják fel a bámész
kodóknak életről s halálról, családról és egyénről, tstenrot és ísten
telenségr61 vallott tanításukat. Hogy tudunk ilyen környezetben keresz
tényként élni? Mire kell itt különösképpen ügyelni?

Morel Gyula a társadalomtudós szemüvegén keresztül mutatja be
ennek az "új világnak" főbb kihívásai t. Ugyanakkor érzékelteti, hogya
krizisnek jó következménye ís lehet: a kereszténynek tudatosabban kell
vállalnia. hogy miért is hisz, miért jobb az ő válasza.

Hogyan élik meg ezt a helyzetet a keresztény családok? Erre keresett
választ Waigand József tanulmányában, baráti köre közremüködésével.
Az eredmény egyeseket meglephet: Sokan nam ítélik oly tragikusnak a
kérdést, mint ahogy talán várhatnánk. Kisebb csoportjaik teremtik meg
a hit éléséhez szükséges közösségi dimenziót.

A probléma komolyságát élesen vizsgálja Danneels bíboros: európai
szinten nyújt átfogó képet az elkereszténytelenedésről, mutat rá a leg
sürgősebb teendőkre, ha újra evangelizálni akarjuk kontinensünket.
Főleg a lelkipásztorokra: papokra és közvetlen munkatársaikra hárul
új feladat az új-pogányságba hajló Európában. Ennek a lelkiségnek
főbb tételeit állítja elénk Teleki Béla írása.

Csodálatosan mély vallásosság él még egyes országokban Európán
kívül, pl. a hinduk, a mohamedánok között stb. Japánt azonban a szeku
larizált társadalmak közé sorolhatjuk. Milyen ott a keresztények élete?
Erről fest képet Nemeshegyi Péter beszámolója.

A hitleri rendszer névleg ugyan emlegette Istent, de a gyakorlatban
megvetette a keresztényeket, tűzzel-uasstü evilági erőkre: [ajra és vérre
akarta Jelépiteni a társadalmat. Tragikus következményeít még ma is
érezzük. A kereszténynek, ilyen helyzetekben, nem egyszer életével s ha
lálával kell tanúságot tenni arról, hogy van egy másile világ is, az Isten
ezeretet ének birodalma, amiért mindent érdemes feláldozni. A pápa ez
év májusában a náci rendszer két kimagasló áldozatát: a zsidó szárma·
zású filozófusn6t s későbbi karmelita nővért, Edíth Steint, és München
apostolát, Rupert Mayer jezsuitát iktatta a boldogok sorába. Erősitő

és lelkesítő példaképek minden szekularizált környezetben élő és küzdő

keresztény számára.
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