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A "SZEKULARIZÁLT" EUROPA EVANGELIZÁLÁSA

Az európai püspökök VI. szimpozionját elókészítő megbeszélések csaknem
egyöntetűen megállapították, hogya "szekularizáció", a " szekular,izálni" fogal
mak semmiképpen sem egyértelműek, nincsenek pontosan körülhatárolva, ép
pen ezért - mint kulcsszavak - nem alkalmasak Európa jelenleg-i vallási hely
zetének tanulmányozására. Néha pusztán leíró, semleges jellegűek, máskor
meg az elkeresztényte lenedés okait nevez ik meg velük. A szekularizáció egy
részt jogosnak és üdvösnek tekinthető (vö. GS 36,2; 41,2), amennyiben "m in
den teremtmény és minden esemény bensó törvényeit kutatja, amelyek a dol
gokat bizonyos autonómiával ,irányítják ... " (Evangelii nuntiandi 55). Mint "sze
kularizmus " azonban nem fér össze a keresztény Ilittel, mert: "Úgy képzeli el
a világot, hogy benne minden önmagában hordja magyarázatát, anélkül, hogy
föltételezni kellene lsten létét. Isten tehát fölösleges, és csak tehertétalt je
lent" (uo.), Ezért tettük idézójelbe előadásunk címében a kifejezést, s a követ
kezőkben mindenekelőtt az európai vallási helyzet tárgyilagos leírására törek
szünk.

ELSO RI:SZ: A VALLÁSI HELYZET EURÓPÁBAN

Ne feledjük, hogy éppen a vallás helyzetét illetóen jelentós különbségek
vannak Európa egyes részei (pl. Kelet- és Nyugat-Európa) között. Ennek ellené
re létezik egy egész sor közös érték és értéktelenség az európai kultúrában.
Ebból következik, hogy általános akadályok merülnek fel az evangelizálás terü
letén, de pozitív pontok és előjelek is a befogadására.

Az európai helyzet egy-i'k sajátossága (az Atlanti-oceántól az Urál ig) a "ke
reszténység utáni szellem" (post-cl1rétienté) . Az evangelizálás tehát ezen a
földrészen "második evangelizálás" lesz, amely - szemben a fiatal népek több
ségénél alkalmazott "elsó evangelizálással" - az ateizmussal vagy az agnosz
tIcizmussai találkozik. A még nem keresztény országokkal ellentétben Európa
nagyrészt Istentől távol, sót lsten elméleti és gyakorlati tagadásában él, s ez
a tény nincs következmények nélkül az evangelizálásra, annak módszerei re és
felépitésére.

I. A kDlönféle ateizmusok

Európában az evangelizálásnak számolnia kell azzal a ténnyel, hogy éle
tünkből hiányzik az lsten, hogy az elméleti vagy a praktikus material izmus nyo
mot hagyott a hagyományosan keresztény vidékek életében sót minden egyes
hivőbenis. Azateizmusnak azonban különböző válfajai vannak, s az öregedés,
a korrózió jeleit is magán viseli, jóllehet ezt ritkán látják s még ritkábban is
merik el.
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1 A tudományos ate izmus

Jellemzője a tudományba (mind a te rrn észet-, min d pedig a szellemtudo
mányokba, s főleg a szooiológ iába), a t iloz ófial retlext ókba és a tech niikai hala 
dásba vete tt határtalan (vall ásos!) biza lom . Megrendít hetet len ül b íz'ik az érte
lem erejében, következésképpen a nevelés hatékonyságában, sőt : minden
hatóságában, ame ly ma jd kiterrnell a kimondottan tudományra é pülő és épí
tő embert.

2. A humanista ate izmus

Következetesen és rad ikál isan alkalmazza az elvet : Homo homini Deus (Az
ember saját maga Istene) . Vagyis : lsten pusztán az ember álma inak és képes 
ségeinek kivet it ése (Feuerbach), elérkezett teh át az idő , hogy ezt az Iste nt
vlsszahelyezzük " természetes he lyére", az ember szívébe. Ezzel vége lesz min
den elidegenedésnek, s ls ten teljesen l nterlorizáló dfk. Innét a nagy szabadság
és büszkeség érzete, ame ly ig en gyorsan túlfűtött tevékenységre, önteltségre
és mindennel szemben i beteges felelősségre vezet (az ember képes mindenre,
tehát felelős mindenért). Mindez szükségszerűen "é rt elmi fára dtsá got" ered
ményez , ame lyet a sziszl fuszl mun ka vált kti, m ivel az embernek saját kezével
és egyedü l kell fe lép íten ie a világot. Ez az ate ista humanizmus olyan e l j öven dő

társadalomró l álmodik, "amelyb en az emberek szabadok, természetszerűen

jók s é sszer ű ek . töké letesen megszabadultak az el idegenedéstől , lsten és úr
nélkü l csak magu knak élnek. Prorneteusziak, luo i:feriek, szabadok !" Világo s,
hogy ebben a humanizmusban lsten halála nem prob léma : lsten egyszerűen

fö lös leges.

3. Visszahatásból eredő ateiz mus

Eléggé elterjedt, fe lszínes és - úgy is mondhatjuk: k isebb kaliberű ateiz
mus. Az egyházra, mint szervezetre, a papok és főpapok mindennapí életére
vona tkoz ó, homályos ered e tű emléktöredékek táplálják. Leg fő bb okát va ló sz í nű 

leg abban kell keresni, hogy az egyház a XIX. század folyamán elhanyagolta
és magára hagy ta a proleta riátust, amely osztály - árvaként - egy " fogadott
apa " , az antikl erikális szocia li zrnus felé fordult.

4. A prakt ikus ateizmus

Minden ko rban létezett, jóllehet egyes századokban gátat vetett neki a tár
sadalmi nyomá s. Az ember minden időben élvezte a mulandó és röpke életű

javakat, a le lIci restsé get valam int a nemtörődőmséget a döntő kérdésekben, 
kivé ve talán halála óráját. A pogányság újra meg újra felütötte fe jét. Ma a fo
gyasztó társadalom prakti kus ate izmus - a ,panem et c ircenses' élvezetei köze
pette - miért tö rőd ne olyan tanítással és erkölccsel , amely óvja ennek a cso
dás világna k a veszélye itől? A .mindent, de azonnal ' kultusza ez, vagy pedig
a sürgős fe lej tésé, ha valam i szenvedést kellett tap asztalnia.
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II. Az ateizmus gyengeségei

A tudományos at eizmus azonban kifárad "az emberi jelenségek magyará
zatába n (leírásában!) anélkül, hogy valaha is képes lenne fel tárni érte lmüket.
Csupán az emberi organizmus és magatartás empirikusan meghatározható ele
meinek és a ráható tényezőknek ismerete f inomodik, nem ped ig a szellem,
szabadság, amely rntndezeket egybefoghatja. Az ember saját tudásának tárgyá
vá vál" , de meg iltja magának, hogy alanyként szerepeljen és léphessen föl.
Mintha legfőbb gond ja az l enne, hogy belefullassza magát a magyarázatokba,
és elfojtson minden igényt az egész értelm ének megértésére. Ezt mint árta lmas
és fölösleges kérdést, lefok ozta" (G. Martelet: 2000 ans d't.g Hse en question ,
Cerf 1985).

De minek a nevében teszi magát az ember rninden do lgok mércéjévé? "Szá
zadunk történelme nem i gazolj a, hogy ,Isten halála' az ember halálát jelenti?
Tagadhatat lan, hogy csábít az ígéret, amely prometeuszi jövőt állít az ember
elé. De milyen tényekre s tapasztala tokra alapozhat ó?" (L. Moul jn)

M. ClaveI tovább megy. A .modernséq" bajainak szinte dermesztő analízi
sébe n megállapítja az lsten nélküli ember cs ődjét, Ce que je cro is (Amit hi
szek) c. művében saját tapasztalat ából indul ki, de a tudomány - sokszor rej 
tett - történel mének függvényeként végzi kutatását, s így sokak nevében be
szél. Tanúságo t tesz a C R E D O - ból e redő meztelen igazság mellett : "az
ember nem létezhet lsten nél kű l ." Nemc sak a jelen csódjére hivatkozik, arra
tud niil li k, hogy "az em ber nem képes önm agát létrehozni", hanem a történe lmi
tényre is : "az ember nem hozhatta létre saját magát" (Ce que je c rois, Grasset
1975). "Tételem egyszerű, radjk ális, kopern ikuszi, - folytatja Clave!. Azt állí
tom , hogy az embert az emberiség, vagy is saját maga tette tönkre. Az ember
vesztének oka saját döntésében keresendő: azt hitte, hogy kiol thatja a napot,
vagy sajá t magát teheti helyébe, s ett ől halá los beteg lett. "

Súlyos és aggasztó ez a d iagnózis nyuga t i világunk ateizmusáról . Még is van
kiút és remény. "Ha ez az eltévelyedés jelen kultúránkban az emberi szabad
ság terméke, vissza is terelhetó. Bár az ember elvesztette Istenne l való kap
csolatának tudatát, nem rombolhatja le annak lehetöségét, s lsten kegye lmével
újból megtalálhatja a hozzá vezető utat " (Martelet i. rn.). A hit szarint téves az
a tanítás, hogy az ember - saját erejéből - puszta jóság, s az a tétel i s, hogy
eleve kárh ozatra van ítélve.

A legveszedelm esebb és kipusztíthatatlannak tűnő a praktikus ateizmus:
az a " lelki kábultság ", amely minden korban lé tezett, s amelyet maga Jézus
vett célba : "Jaj nektek, gazdagok' " Jaj , azoknak, akik "az élet gondjaival" el
fojtják az ő hívó szavát és üzeneté!. Európ a evanqellzácl öjénak legnehezebb
feladata éppen abba n áll, hogy megérintse azoknak az em bereknek a szlvét,
akike t hatalm ába kaparintott a prakt ikus ateizmus. Megdöntése mégsem lehe
tetlen. Ez az ateizmus ugyanis nem egy elmélet i rend szer, nem is fil ozóf ia vagy
vala mily en "szekularizált vall ás" . Ink ább " lelki üress ég" , amely korunkban
egyre erősebben a hit egyetlen alternatívájaként jol entkezik.
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III. Az emberi értékek és "toxln)alk"

Az európai civilizáció és kultúra számos alapvető ember i értéket hord mé
hében. Ilyen többek között az ember egyediség e: biológiailag, pszichológ iailag
és szociológ iailag minden emberi lény teljesen egye<li. Ebből következik min
den egyes ember méltósága s joga arra , hogy az egész társadalom tisztelje.
Szabadságból ered az a jog, hogy az ember megválaszthatja magának konkrét
életformáját, s szabadság az alapja az emberek egymás közötti egyenlőségé

nek is, amely kizár minden (vallási, faj i, életkori, nembeli stb.) megkülönböz
tetést. Mindez egész sereqintézrnényt hozott létre a társadalomban, hogy biz
tosítsák és formálják ezeket az értékeket.

Közelebbről megvizsgálva látjuk, hogy mindezek a humanista értékek alap
jában véve laicizált, polgárjogot nyert és szekularizált keresztény értékek. Ezek
az intézmények az ember képességeibe és szabadságába vetett bizalomra épül
nek. Ennélfogva törékenyek és állandó megújulást i g é ny lő jelenségek. Ebben
rejl ik az európai civil izáció nagysága, de gyengesége ,is.

S ne feledjünk el egy máslk szempontot sem. Az európai humanizmus ma
már nem épül a keresztény világszemléletre, ahol lsten a teremtő és az ér tékek
végső kezese. Hiányzik a sarkcsillag: az Abszolútum . A transz cendens Abszo
lútumhoz való kötődés és kapcsolat nélkül, magukra hagyatva, az európai ér
tékek és humanista elgondolások természetszerúen választanak ki olyan "mé
reganyagokat" , amelyek lassan megmérgezik az egész szervezetet, s amelyek
halál osak lehetnek. Ime néhány példa:

1. Az egyesek jogainak e lismerése és előmozditása kötelezettséget teremt
a többiekben és az állam ban. De a személyes jogok biztosítása féktelen és
korlátlan indi V'idualizmushoz vezethet : az egyén úgy él , mintha semmivel sem
tartozna családjának és a társadalomnak. Igy csúszhat át szabadosságba, anar
chiába és narcisztikus magatartásba a perszonalizmus, "Európa ékessége" .

2. Egyre igazságosabb tö rvényekre épülő társadalmat akarunk teremteni,
amelyben minden egyes személy egyenlő. Nem ritkán azonban utópiákba fulla
dunk , ahol minden különbségté tel ki van zárva. Az egyenlóségből egyenlősd i

lesz, amely szürke és halálos monotóniába gyeng ft és servaszt mindent.

3. A haza és őseink fö ldjének termés zetes szeretete szúk nack>nalizmusba
ferdülhet. önmagában semmi kivetni való sincs abban, sőt jogos, hogy az em
berek az államhoz forduljanak. "De ha minden társadalmi réteg szüntelenül
éln; akar evvel a jogával, valóságos leviatá nt teremtenek az államból , amely
talán még nem a ,Mei ll eur des mondes', se nem ,1984', de nyomorékká teszi 8

mai embert, aki a jövőben képtelen lesz felnőtt felelősséggel cselekedni" (L.
Moulin). A haladás abszolutizálása hasonlóképpen új istent teremthet: Molo
chot, akinek mindent fel kell áldozni.

4. A béke föltétel nélküli szeretete helytelen lemondáshoz vezethet (Et prop
ter vitam, vivendi perdere causas, - mondotta Juvenalis); tarthatatlan passzi
vitáshoz, nihilizmushoz.
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5. Egy mási,k méreganyag a tudomány hallatlan sikereiból eredő mámor. Ez
késztette Európát arra, hogy a kis érleti vizsgálódás módszereit kiterjessze az
emberre, a kultúrára, a vallásra, etikára, nevelésre, müvészetre, erkölcsre, kor
mányzatra, államra stb., amellyel végzetes áttétel állt be...Az embernek ugyan
is, ahhoz hogy élhessen és fennmaradjon, szüksége van a tartósság ra, szllárd
ságra, biztonsáqra, az Abszolútra, - vagyis: a Sacrum ra. A technológ ia és a
tudomány világát azonban a gyors és állandó elavulás [ellernzl : szüntelenül
kérdésessé válnak maguk az elvek, a hipotézisek, a megállapftások. Ezt a re
lativizmust és pluralizmust nem terjeszthetjük ki az emberre annak a veszélye
nélkül, hogy el ne szlntelenedlen s el ne fonnyadjon" (L. Moulin).

6. Ennek az áttételnek másik következménye Európa népességének össze
omlása. Kiöregedó társada lomban élünk, amely felhorkan a legelemibb köte le
zettségek hallatára, s nyitva áll képzelt enyhülések irányába.

Athén és Róma civilizációja megszünt, mert nem tartották tiszteletben létük
alapelveit: az athéni demokráciából kiveszett az erény, a római pedig megelé
gedett a ..panem et clrcenses"-szel. Megtagadták azokat a gyökereket, ame
Iyekből kisarjadtak.

"Más a helyzet Európában : kríziseink tulajdonképpen éltető értékeink tör
vényes szülöttei, csak túlfütöttek és elszakadtak forrásuktól. A ..toxinok" , ame
lyek megmérgeznek minket, géniuszunknak logikájában váltak zabo látlanokká
és órültekké. Nem remélhetünk tehát gyógyulást valami olyan tant ől . amely ér
tékeinken kívül esik: természetünk kivetné, vagy elkorcsosodna. De a homeo
pátia, betegségünk kifejlesztése sem gyógyf that meg, mert a rák nem irányit
hatja saját magát. Van-e tehát más kiút , mint az, hogy az európai értékek visz
szataláljanak forrásukhoz: a transzcendens Abszo lútumhoz? Képes-e erre az
ember saját erejéből?" (L. Moulin) - Lehel-e a mai Európának másban re
ménye mint a másodtk evangelizálásban?

IV. A narclsztlkus személyiség

1...Naroizmusnak nevezem a jelenlegi individua tizmust : megszabadult a
XIX. században még uralkodó társadalmi és erkölcsi é rt é kekt ő l. kiszakadt mln
denfé le transzcendentális keretből. s egy zárt világ ürességében, szándékosan
választott magányának burájában a személy radikális autonóm iájának mftosza
élteti" (L. Moulin).

Hogyan jutottunk el a nyugati civiliz áció eme szokatlan és új személyiségé
nek kialakulásához7 Tulajdonképpen annak a szabadságnak a terméke , amely
nek következtében az egyén kiszabadítja magát minden kötelékból , s ugyan
akkor véges igazsá{jokból él. Ahogy J. Hersch frja: "Nincs kapcsolat a szabad
ság és végesség, a szabadság és az igazság között".

Ez a szabadság csakis az abszolút szabadság raoikálls, prometheuszi akará
sára törhet: az abszolút szabadságra.

Az ilyen személy: a) rendszeresen visszautasft mindent, ami a legkisebb
formában ls akadályozhatja vagy korlátozhatja ..személyiségének" kiteljesedé-
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sét és igenlését; b) vadul és níh'ilista módjára lázad az intézmények, a szociali
z áciő folyamatai, a szokások, a társadalmi illem s az elkötelezettségek (pl. a
felbonthatatlan házasság, örök fogadalmak) ellen; c) elítéli a társadalmat, s
ezt tartja felelősnek az egyén hibáiért. kor/átaiért és szegénységéért; d) nosz
talg iát csupán az élvezetre és szabadságra épülő társadalom után érez, amely
ben nincs "apa". sem " fe l nőttek " , sem tanítómesterek, sem modellek, sem ta
nitványok.

A narcisztikus személy iség tehát a szekularizáoió szülötte. Századunkban
nincs már transzcendentálls támpont; egyedül az immanencia a valós áp. Ezen
felül a tudományos ismeretek k'ihivó extrapolálása a szorosan vett emberi kér
désekre : a "gyorsulás gyorsulása" megalkotta az önmagával, testével. mások
kal . a világgal és az kíó vel szembeni narciszt ikus ember képét. A "gyorsulás
gyorsu lása" tiszavirág élelú birodalomba vezet i be az embert, az állandó fej
lődés kényszerébe szorltja , s kiszolgáltatottá tesz i a lehetőségek óceánjában.

Az ember narc lszf ikus magával szemben. vagyis teljesen leköti személyi
sége kifejlesztésének lázas keresése. emiatt tel jes egészében inog és hullám
zik. Saját énje a legnagyobb terhe, mert elszabadult minden transzcendentális
értéktől , hagyományos irányvonaltól, s "magának kell tudn i és akarni: tudn i
azt, hogy mit is kell akarn ia, an élkül. hogya legkiisebb mértékben feIkészitet
ték volna erre a feladatra" (J. Hersch).

A narc isztikus ember kizárólag csak magába "fektet be": gondjai előteré

ben teste, egészsége, ereje, fiatalsága. szépsége . szexuáus vonzereje áll , vagyis
az. ami a legmú lékonyabb és legtörékenyebb. Elsikkasztja a halált. hogy a
szerelmet ünnepelhesse, amit azonban ugyancsak pr ivat izál. Képtelen meg
ragadn i az élet trag ikus raéikalitását : álmodozik. Fegyelem és aszkézis - ame
lyek nélkül nem születhet meg i.galii emberi alkot ás - szóba se jöhetnek . S azt
az embertársát, aki veszélyt je lenthet szabadságának, vagy korl átot szabhat
pillanatnyi élvezetének. kitőrl! é l eté bő l.

A világhoz való kapcsolatának fő jellemzője : utazn i, valahol másutt , messze
lenni, vagy legalábbis erről álmodni .. . Ami pedig az i d őt Hleli, a narc isztikus
ember mélyreható és általános sorvadástól szenved a folytonosságra és a
jövőre. azaz a történelemre vonatkozóan.

2. Mi a teendő? Tér jünk vissza az eredeti és igényes szab ályokhoz. erő

forrásokhoz : ezek alkotják a nevelés, a társadalmi élet és a demokrácia alap
ja it. Mondjuk ki bátran , s ismételjük: ha bármilyen korlátozást elnyomásnak és
el idegenedésnek tartunk. akkor vége a családnak. a társadalomnak, a demok
ráciának . Hassunk oda. hogya "kritikus szoc iológ ia" ne csak azt emelje ki,
ami relativ, átmeneti és szokványos az erkölcsökben. hanem mutasson rá arra ,
ami a törvényszerüségek mögött állandó és szilárd. - Az evangelizálás felada
ta, hogy gyógyszert talá ljon az ember különböző "viszonyulás; síkjaira" : ön
magához. testéhez, másokhoz , a világhoz és az id őhöz való kapcsolatára.
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V. Korunk lázas keresése

Mindaz, amit elmondott unk , nem jelenti azt , hogy egyáltalán semm ifajta
"vallá sosság" sincs f öld r észünk ön. E l l en kező l eg : Európa vall ásos lázban ég.
Egyesek, s nem ok nélkül, a vallásosság visszatértéről beszélnek. Helyesebb
lenne újra éled ést mon dani, mert vallásos érzelem sohasem hiányzott teljesen
a társadalomból. "A XX. század ugyanis ,val lásosan' éli laikus életét : Fény, ~r

tel em, Tudomány ! Es fo rradalmi hité t : Haladás, Igazság, Szabadság !" Ezenfelül
nem egy "vallásos" jelensé ggel talál kozunk: (a hagyományos vall ások hanyat
lása ugyanis elégg é újkeletű ) m indenfe l ől (keletről és máshon nan) "új bölc ses
ség " hullámai jönne k. Hemzsegnek a szekták, "elekt roni 'kus egyházak" szület
nek, hódít a horoszkóp , az asztrológ.ia s az okkultizmu s divatja ; kapósak a leg
pr im itívebb zenei (Woodstock) és sportszerű " kommuniók" ; te rjed a test po
gány kultusza, stb.

A kereszténységen belül azonba n komoly törekvések je lentkeznek . Gon
doljunk csak Taizére, az " egység parabolájára" , a kar izmatikus és más megú
jul ási mozgalmakra, ame lyek - gya kran a szerzetes közössé gek mintájára 
a legkülönbözőbb korú és rangú egyéneket fű zi k egybe. Új szerzetes rendek
születnek ; feltűnő , hogy hány világi tanul teo lóg iát, s a lell«gya ko rlatos házak
képtelenek befo gadn i minden j elentkezőt ... S a pápa látogatásai hatalmas
tömegeket mozgatnak meg ; h ívőket és hite t leneket egyaránt.

Láthatjuk az edd ig i bálványok bu kását is: a tu domány és a haladás elveszí 
tette dicsfényét, eszközként kezd ik kezelni őket, amel yek kel az ember jót és
rosszat egyaránt elkövethet, temp lo mok at és sírhal moka t egy aránt megtölt het.
Igen sok kortársunkat " élet undor" (taed ium vitae) kísért ; a f iatalok várják,
hogy jö jjön vala ki, aki fe ltárja el őttük az élet értel mét. Egyre jobban látjuk,
hogy nem a nagy po li tika i ideológiák, sem ped ig a nagy tö rté nelm i események
" elvei " és eszményei adn ak fele letet az ember mé lyébő l fe l tö rő kérdés ekre,
és nem ezek szolgáltatnak ér telm et a szenvedés és halál örök misztériumára.
Egyedül a vall ás képes felelrri ezekre az elv árásokra. s csak ő ol dhatja meg
ezeket a prob lémákat. mivel kizárólag ő képes átfog ni az ember i lét s rende l
tetés teljességét" (L. Mou lin).

VI. A szektáktól hemzsegö fö ldrész

Kon t'ínensünk ürességét sok jelentkező próbálja kitöltént. T öobek között
mint már utal tunk rá - Európában és a két Amer ikában hem zsegnek a szekták.
Ezt a tényt nem hagyhatják f igyelmen k ívül azok, akikre az evangelizálás fele
lőssége háru l. A szek ták ugyanazon a talajon bu rjá nzanak, amely iknek az evan
gél ium egészséges magját kellene befogadn ia.

Ezzel ka pcsolatban - sajnos - csak néhány gondolatot tag lalha tun k e
szűkre szabott előadásban.

Miért in kább a szektákat ke resi k sokan az egyház helyett?
L. Moul in a következőképpen foglal ja össze gondolatait : "Az él et érte lmét

s a biztonságot keresők számára az egyházak túl rac lon álisak, tú lságosan be-
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épül tek a társadalomba s egyben túl nyitottak minden széljárás irányába : min
dig a közép-megoldásokat ker esik, liturg iájuk elvont, gyakran elvész a szavak
ban. nem elég eszkatolog ikusak stb. Ezért részesítik sok an előnybe a kisebb
ségi, sz é ls ő séqes követelményeket támasztó csoportosulásokat, amelyek a tár
sadalom ellen vannak, azt határozottan ostorozzák, s amitő l - lel kes prozel í
t izmussaI - mindenkl t meg aka rnak menten i. A közeli vég rem ényében rnlnden
erejüket a jövőbe fek teti k. Tan ításuk általában egyszerű és világos, s igényes
erkölcsösségük előmozdítja tagja'ikban az önazono sság és a szernélyi ért ék
jótékony tud atosu lását. Gyakran sikerül a szekta tagjait átlagon felüli er kölcsi
és vallásos szint re emelni. A sze~intük túlságosan is rac ionalista teológ iával
szemben egyszerű , "szimplici sta" világnézetet hirdetnek. s ugyanilyen egyszerű

feleleteket adnak az emberi lét problémáira . Liturgiájuk kevésbé sztereotip és
merev, hozzáférhe tőbb szimbólumokat alkalmaznak, amelyek lehet övé teszik
a résztv evöknek, hogy spon tánul fejezhessék ki önmagukat. A hagyományos
antik lerlka llzrnusra támaszkodva, laikus vezetőik vannak, s idegenkednek min
denféle pap i vagy hierarchikus rendszertől. Híve ik minden réteg ből és korosz
tályból toborzódnak , s hel} et kapna k a társadalmi vagy más státusukkal elé
gedetlenek is (feketék, szegények, nő k , tanulók) , sőt alkoholísták, kábítószere
sek, idegbajosok, vagy éppenségg el önmagukat magányo snak é rző fiata lok ,
egyszóval mmdazok, akik erőtlenek vagy képtelenek valamilyen irányt találn i."

MASODIK RI:SZ : EVANGELIZALJUK EURÓpAT! DE HOGYAN ?

A kórismeret és a talajvizsgálat után (ahol lsten szavát kellene elvetnünk)
most magáról az evangelizálásról : - Mindenekelőtt ne felejtsük, hogy az evan
gelizálás nem puszta tükre a talaj vetületének, nem púp a probléma üregeire .
A mennyek országa jóval több min t az elvárások és az Igények. több rnlnt az
emberi ínség és nyomorúság kivá ltotta vágyálom. Egyéb ként is léteznek ham is
várakozások, embertelenitő vágyak és halálba vezető ösztönök is. Az evangel i
zálás felemeli az embert, bár igaz , hogya kegye lem feltételezi a természetet .
Az egyháznak néha tehát korholnia. egyengetnie, jav ítanJa és gyógy ítan ia is
kell tevékenységével , jóllehet a konkrét emberiséget kell evangelizáln ia. Ennél
fogva el kell jegyeznie magát a népek örömével és szenvedésével. - Mire van
tehát szüksége az Egyháznak, hogyevangel izálh assa a szekularizált Európá t?

1. A metafizika hiánya

Elsősorban i s határozott és egészséges f ilozófiára . A világ számos problé
mája és zavara abból ered . hogy napjainkban a filozófiai reflex ió széttorgácso
lód ik a részl etekre szakadó. összefüggéstelen sőt ellentétes rendszerek és
módszerek tejútszerű halm azára. A világnak szüksége van arra , hogy újraérté
kel je, módszeresen kutassa és bölcseletileg fe lülvizsgálja az íqazsáqct. Bár
jele n problémái nk első p.illanatra teolőqlalak, tény legesen azonb an mindig filo
zófi ai természetűek is. Nehezen oldhatjuk meg az emberiség nagy problémái t.
ha értelmileg rntnden széttorgácsolód ik . szétmá lik , elgyengül. Szinte lehetet-
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lennek tún ik egy új és átf ogó filozófiai rendszer kiépítése, rnéqsern menthetjük
fel magunkat az aló l a kötelezettség alól , hog y természetes eszün kkel is kö
vetkezetesen keres sük az igazságot. A metafiú ka teljes hiánya, sőt gya kori el
vetése eredményeképpen a modern ember kép telen a látható és megtapasztal
ható világon is tú l gondolkodni. Következésképpen lehete tl enné válik a teo
lógi a, sőt minden hite les embe ri gondolkcxlás. A redukcionizmus és az által á
nos szkepszis az evangelizálás legnagy ob b akadálya.

2. Evang élium és ku ltú ra

Az evangelizálás semm i eset re sem esik egybe a kultúra haladásával. Sőt

függ etlen minden megh atározható kultú rától , mivel fe lü lemelkedik rajark és ja
ví tj a, korrigálja azoka t. Ez azonba n nem jelenti azt, hogy az Evangé liumot időn

és ku ltú rán kívülál ló embe reknek hirdetjük. Számo lni kell tehát az emberek
kul túrértékeivel. A kereszté ny hit felhasználja környezetének számos kultu rális
vivmányát és nagymér té kben gyarapodik ezált al. De gyakran elfeledjük az
ellenkező folyamatot : a kereszté ny hit , arnikor kapcsolatba kerül kü l ön böző

civil izác iókkal és ku ltú rákkal , sajátos keresztény humanizmust áraszt ki magá
ból, amelynek fo rrása maga a hit és a kinyilat koztatás. S jó ll ehet iga z. hogy a
hit sokat kap minden hit eles humanizmustól, nem kevésbé áll az is, hogy sok
emberi-szellemi gazdagságot kap nak a civ ili zác iók az Evangél iumt ól. Minden
e rővel törekednünk ke ll tehát, hogy újra egybefonjuk a hit és a kultú ra szálait
(vö. Evang. oon tiand i 20).

3. Újból értékelnü nk kell hitünk " raci onális gyökere it "

Sürgősen fel kell fed eznünk és a V'j1lág elé ke ll tárnunk hi tün k ..raci onális
gyök ereit" . Az evangelizálásnak 'ig en rossz szolqálat ot te tt ünk, am ilkor eltöröl
tük vagy mell őztü k az eqészséqes apologet ikát. Tagadhatatlan , hogy a rnúltban
az apologetika túl mére1ezte erejét : csapdába ese tt , amik or túl sokat akart ter
mészetes ésszel bizon yí tan i, s megfeledkezett a sziv világáról. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy koru nk kultúrája ne igényelné a hit alapjalnak nem hangos
kodó, de rnéqls következetes kiépít ését. A Jézus Krisztus Istenébe vetett hit
értelmes cseleked et is. A kereszténység nagy rnisz t ériumai (pl. Kriszt us fel
támad ása) túllép i4< a történelem kereteit, s mégis igaz, hogy a történelemben
játszódnak le, - Poncius Pilátus alatt - s nyom ot hagynak benne . A keresztény
ki nyilatk oztatás teljese n megfelel azon vágyaknak, ame lyeket ka runk embere
az i9azság, a jóság és a széps ég után érez (vö. GS 21,5).

4. Nép i vallásosság

A kultúra egyik kifejező formája a népi vallásosság . Mivel sok néps zokás
és babonás elem is vegyül be le, a köze lmúltban egyes h i th i rd etők nem érté
kelték nagyra. Korunkban azonban rnlndenhol újra fö lfed ezik : "Mé9is, ha oko
san, az evangélium szellemében 4( ányítják, sok é rtéket rej thetnek magu kban . . .
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Olyan erényeket hozhatnak felszínre, amelyek másként talán nem is nyilat
koztak volna meg ... " (Ev. nunt. 48). Ilyenek például a zarándoklatok is, ame
lyek ugyan rég i keletűek. de ma ismét váratlan erőre kaptak, s egyre többen 
főként fiata lok - vesznek részt rajtuk.

5. Az európai human izmus főbb értékeinek gyógyítása

Fentebb eml ítettük, hogy rendkívü li értékes hagyaték rej lik az e urópai örök
ségben : a szem ély egyed isé ge, méltósága, szabad sága, az alapvető emberi jo
gok tiszteletben ta rtása , a tudomány és a ha lad ás stb. Jóllehet a keresztény
ség önt órnintáioan szüle ttek s ju tottak el hozzánk, napjainkban a transzcenden
tá lis gyök érzet nél kül jelentkeznek, Eredeti forrásukhoz való visszatérés gyó
gyíthatja meg egyedül Európát, s semlegesítheti akiválasztódott "toxinok".
méreganyagok hatását. Csak egy . máshcnnan eredő gyógymód" hozhat gYógy
irt arra a járványos le lki levertségre, amellyel Európa jelenleg blrkőzlk. Csak
a keresztény hit és az Egyház szabadíthatja meg ettől a betegségtől. Vajon
nem ezt a "felszabad ítást és emberi előmenetelt" igényli öreg kontinensünk?
Más földrészek éheznek, idült betegségektől, analfabetizmustól, szegénységtől.

igazságtalan kereskedelmi viszonyoktól szenvednek: az ő kórokozójuk a nyomor
és az elnyomás. A mienk ped ig az úr nélküli szabadossáq é. amelyről Izajás be
szél: "Az ökör meg ismeri gazdá ját, és a szamár urának jászolát, csak Izrael
nem ismer meg... . Elhagyták az Urat•. . . hútlenül háta t fordítottak neki .. ."
(1,3-4) .

Nem akarjuk azt mondanl, hogy az értékekért folytatott küzdelemben egye
düi van az Egyház : mind több és több erő csatlakozik hozzá; tanítását és ma
gatartását egy re 'inkább elfogadják, sőt keresik közremúködését. Kezd ik ismét
a világ lelkiismerete kezesének és hordozójának tartani. Mindenhol, ahol a vi lág
sorsáról tárgyalnak, szükség van az etika terén végzett komoly kutatásokra,

az elm élett és gyakorlati elvek egységes tanítására, amellyel csak az Egyház
rendelkezik.

6. A plébán ia és a kisk özösséqek

"Bármily módon akarnók ,is meghatározni az evangelizálás fogalmát, minden
meghatározás csupán részleges, töredékes lesz; azzal a veszéllyel jár. hogy
elszegényíti. sőt megcsonkítja ennek a fogalomnak igazi gazdagságát, sokrétű

ségét, dLnamizmusát" (Ev. nunt. 17). Az Egyház mégis egyértelmúen tanítja,
hogy az evangel izálás rnlndenekel őtt a hívek tanúságtételétől függ az emberi
közösségben . Ok sugározzák hitüket. s már életmódjuk k érdéseket vet föl a
kivülállókban . Minden keresztény hivatott tehát az evangel izálásra. Egyedül az
egyén ritkán tanúskodhat: közösségben kell tanúság ot tennie. S ezzel kapcso
latban merülnek fel a komoly problémák. A plébánia. a keresztény élet és tanú
ságtétel klasszikus tere ugyanis láthatólag veszített lendületéből. Nagyrészt
mások kezébe kerül az evangél iumi tanúság átütő ereje. Mindenekelőtt szám
talan kisközösség (imacsoport, karlzrnatikus közösség, egyházi bázis közösség)
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rn üköol«, amelyekre vonatkozóan gondos megkülönböztetéseket tesz az Evan
gelii nuntiandi körlevél, és kiemeli pozltiv szerepü ket az Egyházban (58. pont) .
Tevékenységük némJleg a szokásos kereteken (pl ébániák, KatoJi:kus Akció)
kívül folyik. J e len tős szerepet kapnak benn ük a világ i hívek (emiatt sokan nem
látják világosan a pap szerepét) . Mindenesetre munkájuk kifogástalan és ered
ményes. A kérdés csak az, hogyan egyeztessük össze tevékenységüket a plé
bániai szervezettel s egyéb klasszikus formákkal? Hogyan nyerhetnek ezen
utóbbiak újab b lendületet? Ez itt a nyílt kérdés I

A keres ztény kisközösségek s a többi újkeletű mozgalmak alapsejtjei akkor
édk el kiteljesedésüket és céljukat, ha beilleszkednek a plébán iákba és így új
lendületet kölcsönöznek ezeknek? Vagy ped ig át kell helyezni evangelizálá
sunk súlypontját a kisközösségekre s hason ló mozgalmakra?

Tagadhatat lan, hogy napjainkban ez utóbbiak a " megtérések" színhelyei, a
klasszikus szervezetek pedig "sz olgáltatás'i szerveknek" látszanak. Európa igazi
misszlon álását lsten népének hagyományos vázán és keretein. a plébán iákon
és egyházmegyéken kívül , a kiseb b vagy nagyobb közöss éqí mozgalm akban
és azok csoportja iban kell végbevinnünk?

7. A Kato likus Akció mozgalmai

"A világi híveket saját hivatásuk beleállítja a világba. és a legkülönbözőbb

munkaköröket tö lt ik be. .. . Elsőrangú és közvetlen feladatuk nem az egyházi
közösségek megalapítása és vezetése, mivel ez sajátosan pap i munka. . . .
Evangelizáló munkájuk saját os területe a rendkívül bonyolult pol it ikai, társa
dalmi, gazdasági élet ; a kultúra világa , a tudomány, a rn űv é szetek , a nemzet
közi kapcsolato k, a tömegkultúra eszköze i, de sok minden egyéb is, ami ér-inti
az evangelizációt: a szerelern . a család, gyermekek és ifjak nevelése .. ." (Ev.
nunt. 70). Innét a klasszikus Katolikus Akcl ó állásfoglalása: Ornola instaurare
in Christo (Mindent újjáteremteni Krisztosban), Napjainkban azonban itt is szá
mos kérdés merül fel.

Éppen ezért az evang élium nyilvános hirdetésén kívül mi.nd ig szükség lesz
a közvetí tés másik form ájára js: embertől-emberig.. . . Nagy hiba volna, ha
a tömegapostolkodás eszméje elfeledtetné velü nk ezt a másik tovább adási
módot, amelyben valaklt személyileg megragad egy különlegesen neki szóló
szó, amelyet más mondott neki (Ev. nunl. 46).

Ebből következik a legnehezebb kérdés: Hol valósul meg leginkább kont i
nensünkön az embertől emberig érő aposto lkodás? A papokra annyi egyéb
felad at nehezedik, s a víláqlaknak nlncs mind ig megfelelő fe lkészültségük és
be l ső motiváció}uk erre a nehéz munkáral Ha tehát az Úr a jövőben nem áraszt
ja az Egyházra - a be l ső egyházi életet szolg áló karlzrn ák mellett - a kife lé,
a rnlsszíon álásra lrányuló karizm ák bőségét , nagyban hiányozni fog az evanq é
lium első hirdetése (a kerigma) földrészünkön. Mert - kevés kivételtől elte
kintve (pl. a Mária-Iég i,ó, az Újkateku menátu s és Cursill ó) - jelenleg 'igen ke
veset teszünk , hogy hirdessük Krisztust azoknak, "akik távol vannak tőle" .
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8. A " kerigma" és a "katekézis" helyes adagolása

Mindenfelé rendkívüli erőfeszítéseket tapasztalunk a katekézis érdekében :
katekétákat képzünk, bevonjuk a szülő ket, aud iovizuális anyagot készítünk. Ez
a kateketikai erőfeszítés még akkor is mély benyomást gyakorol a jóakaratú
megfigyelőre, amikor itt -ott fogyatékosságokkal is találkozunk. Igen nehéz kö
rülmények között nagyon szép do lgok születnek, Ne ítéljünk tehát elhamar
kodo ttanl

S mégis meg kérdezhetjük : Elég-e, amit csinálunk? A lényeget adjuk-e?
Mert a katek izáltak nagy részének igen gyenge vagy éppen semmilyen hite
sincs . Első evangel izálásunk, a kerigma még várat magáral Jelen helyzetünk
ben (a plébániákon , iskolákban, munk ahelyeken) kell megteremtenünk az első

igehir detés "helyei t" és "pill anatait " . Régen az iskolai lelkigyakorlatok, a plé
bánia s a falusi népm issz iók mozdították elő a megtérést és a visszatérést a
keresztény élet gyakorlatára : ma nincs pótl ásukra megfelelő keret. Papjasik és
híve ink egyébként sincsenek fel készítve az evanqél turn I lyet én hirdetésére. Új
"eszközöket " és új "helyeket" kell tehát keresnünk s teremtenünk az első hi~

hirdetés, a kerigma számára. Az evangelizálás új módszereire és új típusú hir
detőire van szükségünk.

9. Pál az Areopáguszon és Péter pünkösdkor

Kétségtelen, hogy korunkban több útja s módja lesz az első hithirdetésnek.
Lesz, ak i Pál példáját követ i : a helyi kultúrából és clvil.izációból ~ndul ki az
Areop águszon (vö. ApCsel 17,23b-28). Ez a hosszabb út, amely több közvetítőt
vesz igénybe, s távolba nyúlóbb evanq éliuml előkészítést tart. Alexandr jei Szent
Kelemen és sokan mások követték ezt az utat, és Istennek a kultúrában meg
található nyomaira támaszkodtak.

Mások i nkább Pétert utánozzák, aki k ilépett az utolsó vacsora terméből. s
azonnal és közvetlenül hirdette Krisztus mlsztérlurnát: "Tartsatok bűnbánatot

és keresztelkedjék meg mindegyiktek ... " (ApCsel 2,38-40b). Nem kellene a
hi thirdetőnek (anélkül, hogy elhanyagolná a "közvetített" és progresszív hit
hirdetést, a pedagóg ia és a kapcso latteremtés technikáját, az emberi bölcses
ség eszközeit) komolyan megfontoln ia Szent Pál mondását? "I:n is , amikor ná
latok jártam , testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam
nektek hbrdetni ls ten tanúságtételét, .. . hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség,
hanem lsten ereje legyen az alapja" (1Kor 2,1-5).

Henri de Lubac ta láló sorokat írt arról , hogy az evangéHum i üzenetet elő

készítő szavaink a végtelenségig nyúlhatnak : "Olyan hálót szövünk, amelyikbe
belegabalyod ik saját buzgó ságunk. . . . Sokféle szervet kell megteremtenünk,
azután fenntartanunk; mlnden iket egy szükséglet váltotta ki. .. . F,jgyelembe
kell venni a különböző mentalitásokat: egyesek maradiak, mások előítélettel

telítettek.. . . Semmit elhamarkodni vagy kioltani nem szabad Mindent az
evangé liumért teszünk, ,hogy mindenkit üdvözítsek' (1Kor 9,22) Egyébként
az "angelIzmusba" esünk, amely sohasem teljesen hűséges az Evangélium-
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hoz... . De még is felmerül a kérdés : sikerül ilyen súrú hálón átszúródnie a
lényeges üzenetnek? Az apostolkodás e lőkész ítése és segédszerveinek meg
szervezése elég időt és szabadságo t hagy az apostolnak?" (Méditation sur
I ' ~g li se)

10. Folytatólagosság és szakítás

De Lubac így foly tatja a gondola tmenetet : "A gyakorlatban s gyak ran öntu 
datlanu l evangelJzálásunk bizonyos i mmanent izmustól szenved. Az evangé
lium, bár megfel el az emberi szívalapvágyainak, szakítás t is jelent a bún től

megsebz ett te rmészet szükségleteivel és ösztöneive!. Annyira hangsúlyozzuk
az emberi szív és az evanq élkrrni üzenet folytonosságát, hogy kikerülhetetlen
következetességgel ant ropoló g-iát (embertant) csinálunk az emberré lett lsten
vall ásáb ól. .. . Ez az ún. lmmanen tísta i rány. Nem támadja, hanem sz étm álaszt

ja a hit ig azságait. Azáltal akarja őket elmélyíteni, és felf edni bennü k a végső

igazságot, hogy belén k építi azt."

11. A szó teljhatalma

Valószínú, hogy bizonyos neo-pelagianizmustól s az lsten mindenható szavá
ba vetett hit hiányától szenvedünk. Öntud atlanul is ránk nyomta bélyegé t a pe
lagianizmus : az ember alapvetóen jó és gyökerében képes jót cselekedni s
másokat is erre vezetni. Nem tagad juk a kegyelem szükségességét, de a gya
korlatban édes keveset számolunk vele. Innét az aktivizmus és a levertsé g. A
neopelagianista h ithirdető nem tesz mást a mai emberi el tompultság, a vall ási
közönyösség , a civilizációnk "önkívületi" áll apota láttán, csak megduplázza
erőfeszítéseit és találékonyságát, míg az át nem csap levertsé{Jbe.

Egyetlen orvosság van ez ellen : fel kell fedezni az isteni szó mindenható
ságának valóságát. "A fö ld magától terem, először szárat , aztán kalászt, majd
telt szemet a kalászban" (Mk 4,28). Isten szava saját erejéből változtatja meg
a szíveket : " . . . akkor beszé lünk evangelizálásról, ami-kor az Egyház magának
az általa hirdetett Isteni üzenetnek erejével megtéríteni igyeksz ik az egyes
embereket és az emberi közösségek et . . ." (Ev. nunt. 18).

Első helyen áll és nélkü lözhetetlen lsten szavának hirde tése, még abban
a korban lis, arnikor hemzsegnek a kapcsolatteremtés módjai és módszerei.
"Annak ellenére, hogya mai ember torkig van már a szavakkal , unja a beszédek
hallgatását, sőt, ami még rosszabb : Irnmuniz álva van már a szavak ellen, .. .
ne becsül jük le az élő szó ere jét , ne veszítsük el beléje vetett biza lmunkat. .. ,
,A hit hall ásból fakad ' (Róm 10,17). A hall ott szó vezet a hithez" (Ev. nunt. 42).

A szent lélek sugallatától vezettetve, a szentek buzgóság ától lelkesítve két ,
az EvageHi nuntiandiból merített idézettel zárjuk előadásunkat :

. Az evangelizálás jó módszerei fontosak, - de soha , a legk iválóbb módsze
rek sem pótolhatják a Szentlélek csendes munkáját. Bármekkora legyen is a
hithirdető tudása, mlndez semmi, ha a Szentlé lek nem kíséri. . . . Nem ok nél
kül kezd ődtkaz evangeLizáció a Szentlé lek sugallatára pünkösd hajnalán " (75.).
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"A nit szolgái között legsúlyosabb nehézség maga a lanyhaság . Kü lső jele
a fáradtság, csalódás, kényelmesség, közöny, fő l eg ped1g az örömtelenség.. ..
Orizzük meg tehát a szív buzgóságát. Örlzzük meg azt az édes örömö t, hogy
továbbadhatjuk az evangéli umot, még ha könnyek közölt vetünk is. Legyen
bennünk ez a szándék sz ilárd elhatározássá, amitó l senki sem tud eltéríteni "
(80.).

(Forrás: La Documen tation Cathol ique,
Nr. 1906, 1985. nov . 17., rövidítve)

Teleki Béla

PAPI LELKISÉG A SZEKULARIZÁLT VILÁGBAN

"A kimagasló tehetségek között - gyár- és bankiigazgatók, orvosok, mérnö
kök stb. - , melyeket edd ig tanulmányoztam, egynek sem volt képessége , hogy
olyan mélyen megragadja számtalan ember életét, mint a hivatásának magas
latán álló katolikus pap" - jelentette ,ki Dr. Donald O. Clifton kutató pszicho
lógus és a SRI (Selection Research Inco rporated) kutatóintézet elnöke , a The
Priest Perceiver Interview (A papo kat b emutató ,interjú) végén 1983-ban.

A katol ikus pap sajátságos ha tóereje minden bizonnyal kapcsolatos lelki
ségével. Tanulmányunkban a kato jrkus pap lelkiségét vizsgálju k a mai, szeku
larizált világban. Közben feltételezzük a fogalmak : pap, I,elki ség, szekularizált
világ . . . ismeretét.

Gondolatvite lünket két részre tagoljuk. Az e l s őben a papi lel kJiség helyét
kutatjuk, szemléljük azt a talajt, amelybő l kihajt és ahol virágzik. Majd keres sük
(II. rész) ezen lelk iség minóségét és megjoelenési változa teít.

I. A papi lelkiség mal színtere

Amikor a papi le,lkiség ta laját, színterét említjük, szemünk el őtt a mai
joggal vagy tévesen szekularizáltnak nevezett - világ je lenik meg, minden
szépségével és árnyoldalával, a ,technikai haladással és az értékrend elhalása
val, a rop pant kényelemmel és a szívszorongató elbizonyta lanod ással, a sz édí
tó építkezéssel és a természet szemérmetlen fojtogatásával . . .

a) Szekularrzált világ

A s z e k u I a r i z á I t v ii I á g a h ívő eszébe juttatja lsten választott népé
nek számkivetettségét Egyiptomb an (Kiv 1,8-22) és Babilonban (2Kk 25,8-21).
Izrael idegen fö ldön él , ell enséges népek és szokások, gyakran elnyomó ura
lom alatt . Helyzete elb izonytal anodást , elkeseredést szülhet, a kilát ástalanság
és hiábavalóság érzete i s kísért. Olyanok k özött kénytelen tengetn i életét 
máról holnapra - , ak ik "nem fél ik az Urat , nem igazodnak törvénye ihez és
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