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„Ha a házasság érzelmeken alapszik, akár három ember is házasodhatna, sőt, a
kutyánkat is feleségül vehetnénk” – véli az amerikai Bill Drake, aki nemcsak zenekarával
lépett fel a Csillagponton lépett fel, hanem a Meghallgat-lak sátorban is megosztotta
gondolatait. Együttese, a Bill Drake Band az OM nemzetközi missziós szervezethez
kötődő keresztyén zenekar. Ezután interjút is adott nekünk.

Milyen egy amerikai egyház helyzete?

Azt hiszem, hogy mindenhol nehéz hívőként élni és megállni a helyünket, mindenhol
nehézségek és próbák elé állunk. Az Egyesült Államok egy olyan ország, amely viszonylag
nagy és elég könnyű kritizálni. Nagyon sok mindenben képmutató azt illetően, amit képvisel, de
ezek mellett nagyszerű ország és csomó dolgot jól csinál. Tulajdonképpen egy paradoxonról
van itt szó. Sokan ezt kulturális háborúként definiálják. Ennek oka, hogy az 1950-60-as években
Amerika saját magát kiszakította azokból a gyökerekből, amelyikbe beleplántálták. A’70-80-as
években új ágakat kezdett el ereszteni, ezáltal egy olyanfajta világi humanizmus kezdett el
terjedni, ami meglehetősen agresszívan, ellenségesen viselkedik a keresztyénséggel szemben.
Minden második érdekvédő csoport az USA-ban valamiféle védelem alatt áll, valamilyen
törvény védi ezt vagy azt a szervezetet. De hogyha valaki egy odaszánt, erős evangéliumi
keresztyén ember, és ezt vallja is, akkor előbb-utóbb elég nagy bajban találhatja magát.

Mennyire fenyegeti az elvilágiasodás az ottani egyházat?

Azt gondolom, hogy a világiasság vagy szekularizmus jót fog tenni az amerikai egyháznak. Az
egyik legnagyobb hatású ilyen ébresztő az egyház számára Barack Obama elnök hivatalba
lépése volt. Az egyik első döntése volt, hogy megvágta az egyházak, non-profit szervezetek
bevételét és ezzel azt akarta kifejezni, hogy az állam jobban tudja, hogy hova kell tenni az
emberek pénzét. Az Államokban a non-profit működést, és adakozást az hajtja, hogy az
adakozók jelentős adó-visszatérítést tudnak igényelni, tehát olyan az adórendszer, hogy komoly
ösztönző erőt nyújtson az adózóknak, akik tudják, a kormány komolyan figyelembe veszi a
személyi jövedelemadó levonásánál az adózási hajlandóságot. Függetlenül attól, hogy az
ember kap-e adóvisszatérítést, akkor is adakoznia kellene. A keresztyéneknek rá kell jönniük
arra, hogy Istennek adni és nem tőle visszavárni lenne krisztusi magatartás.
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Az amerikai népességnek hány százaléka vallja magát vallásos templomba járónak?

Körülbelül nyolcvan százalékuk mondja, hogy szerinte van Isten, talán a maximum a lakosság
huszonöt százaléka ténylegesen odaszánt keresztyén. De lehet, hogy ezzel még elég
nagyvonalú voltam.

Mi a helyzet a muzulmánokkal?

A legtöbb amerikai nem érti az iszlámot annyira, hogy tudja, mi is folyik itt. Elkövetik azt a hibát,
hogy minden muzulmánt ellenségnek tekintenek, de hogyha még így is gondolnák, Jézus akkor
is azt mondja, hogy szeressük ellenségeinket. Úgy gondolom, az amerikai keresztyének nem
tudják, hogy hogyan kell ezt megfelelően kezelni.

Az amerikai egyházak, felekezetek hívei között akadnak homoszexuálisok. Az átlag
felekezetek hogyan állnak ehhez hozzá? Összeadják-e őket? Legálisnak tekintik a
kapcsolatukat?

Kifejezetten nehéz kérdés ez, mert az Egyesült Államok az egyén szabadságára épül, ezért
nagyon óvatos mindennel kapcsolatban, ami korlátozza az egyén szabadságát. Ez az ügy
megosztja a főbb felekezeteket is, úgy, mint az evangélikusokat, presbiteriánusokat,
metodistákat, éppen most osztotta még az anglikán vagy episzkopális egyházat.
Maga az, hogy homoszexuális házasság, az egy önellentmondás. Ez nem az én véleményem,
ezt a törvény mondja ki, hogy házasság alatt férfi és nő házasságáról beszélünk. Ez megosztó
kérdés, mert ha az ember határozottan állítja ezt, akkor őt megbélyegzik, hogy bizonyosan
gyűlöli a melegeket. Ha a házasság érzelmeken alapszik, akár három ember is házasodhatna,
sőt, a kutyánkat is feleségül vehetnénk. De akkor most ki fogja eldönteni, hogy mi is ez az
egész? Az emberek, vagy Isten? Amikor egy gyülekezet kijelenti, hogy a házasság egy férfi és
egy nő között van, a homoszexualitás bűn, akkor a homoszexuális lobbi azt mondja, hogy bigott
vallásos vagy és tele vagy gyűlölettel. És neked toleránsnak kell lenned, ami ebben az esetben
azt jelenti, hogyha nem értesz egyet velem, akkor be foglak perelni.

SzilvásiNL
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