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USA 2020: Csak az istentiszteletre
járók
lelki
egészségében
tapasztalható javulás
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Az amerikai Gallup Intézet friss felmérése szerint a népesség minden más
csoportjában csökkent a lelki egészségüket „kiválónak” értékelő
személyek aránya.
Csak egyetlen olyan társadalmi csoport létezik az Amerikai Egyesült Államokban,
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amelynek lelki egészsége javult a világméretű koronavírus-járvány ideje alatt. E
csoportot – a Gallup közvélemény-kutató intézet november 5. és 19. között végzett
felmérésének eredménye alapján – a heti rendszerességgel istentiszteletre járó
vallásos megkérdezettek alkotják.
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2019-ben az istentiszteleteket hetente látogató amerikai állampolgárok 42
százaléka ítélte meg úgy, hogy kiváló pszichikai egészségnek örvend. 2020-ban a
népesség ugyanezen csoportjának 46 százaléka válaszolt így, ami négy
százalékpontnyi növekedést jelent – olvashatjuk a Stream keresztény portál
beszámolójában.
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2020 során a népesség egyetlen más csoportjában sem mutatkozott a lelkiállapot
javulása 2019-hez képest. Az USA teljes lakosságára vonatkozóan a felmérés
eredménye egyértelmű csökkenést mutatott a pszichikai egészségüket kiválónak
értékelők körében: arányuk a 2019-es 43 százalékkal szemben mindössze 34
százalékot tett ki.
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A Daily Caller News Foundation hírportálja ezzel összefüggésben rámutat a
bizonyos szövetségi államokban érvényes, istentiszteleteket érintő szigorú
korlátozásokra. A diszkriminatívnak tartott rendelkezések ellen gyakran nyújtanak
be bírósági keresetet: röviddel a Hálaadás Napja előtt például az USA Legfelsőbb
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Bírósága az ítéletével megszüntette az Andrew Cuomo kormányzó által New York
szövetségi államra vonatkozóan kiadott szabályokat. A bíróság indoklása szerint
az istentiszteleteket szabályozó rendelkezések sokkal szigorúbbak, mint a
koronavírus-járvánnyal kapcsolatban hozott összes többi rendelkezés, valamint
korlátozóbbak is annál, mint ami a vírus terjedésének megakadályozásához
szükséges volna.
Az Egyesült Államok William Barr miniszter irányításával működő igazságügyi
minisztériuma megállapította, hogy a vallási alapú diszkrimináció
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válsághelyzetben is tilos. A vallás és az istentisztelet az élet lényeges részét
képezi sokmillió amerikai polgár számára. Különösen is igaz ez szorongattatás
idején, jelentette ki William Barr 2020 áprilisában. A vallásgyakorlásra vonatkozó
korlátozások nem lehetnek szigorúbbak a hasonló, nem vallásos jellegű
tevékenységeket érintő szabályoknál. Az igazságügyi minisztérium azóta több
alkalommal interveniált különböző szövetségi államokban a vallási rendezvények
diszkriminációja ellen.
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Fordította: Vágyi Vata Mihály
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