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Előszó.
A nagy világháborúnak — legalább remélhetőleg— a vége fe
lé és a reformáció négyszázadik évfordulója előtt jelenik meg
e könyv.
Magában véve legyen bár e munka csak szerény kísérlet,
ezekkel a nagy történeti tényekkel az idő-okozta helyzetben
mégis viszonyba jő. Véleményem szerint ugyanis a világnézet,
az életfelfogás kérdése fog most elsősorban is előtérbe jutni.
A világháborúnak rettenetes rázkódtatásait nem foghatjuk fel
másképen, mint komoly intőjeleket arra, hogy az emberiség
jóléte érdekében mindenek előtt az általánosan uralomra jutott
egyoldalú anyagelvű életfelfogásnak és általában a már bete
ges szertelenségbe tévedt naturalista világnézetnek ki kell szo
rulnia az emberek lelki világából és életéből. Ezzel együtt meg
kell szűnnie az intellektualizmus egyoldalúságának, hogy a
lelki élet fontos tényezői megfelelő módon összhangba juthas
sanak egymással és boldogabb, jobb életet hozhassanak létre.
E célból az egyoldalú naturalista világnézet helyét nem foglal
hatja el más, mint az a világ- és életfelfogás, mely az ember
igazi célját és rendeltetését meghatározó legfelsőbb akarattal
összhangzásban van, illetve annak alapján áll. Ez az akarat
pedig Isten igéje s ezzel az akarattal való teljes összhang, il
letve maga a megtestesült isteni akarat: Jézus személyisége,
így a következő évtizedekben uralomra jutó világnézetnek
fundamentuma nem lehet más, mint a Jézus evangéliuma.
E ponton lép azután előtérbe a reformáció négyszázadik
évfordulójának jelentősége. Nagy világmegrázkódtatás volt
négyszáz év előtt is és kinyílt az evangélium. Ma sem lehet
másképen. Az évszázadok elejének világossága ismét utat fog
törni a homályon keresztül, hogy fényt vethessen a 20-ik szá
zad emberének útjára.
í*
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Az ősrégi tiszta evangéliomi keresztyénségnek lesz a fe
ladata, hogy megadja a világnak azt az „új világnézetet,” mely
a 20-ik század emberét biztosabb úton vezeti, értékesebb, tar
talmasabb élethez, nagyobb boldogsághoz juttatja. Ebből a nagy
munkából első sorban is a evangéliomi szellemű vallásoktatás
nak kell a maga részét kivennie, s annak keretében is külön
leges feladat hárul reánk a középfokú iskolák legfelső osztá
lyában, ahol evang. egyházunknak az 1911 -ik évben megállapí
tott új vallástanítási terve értelmében az evangéliomi keresztyén
életfelfogást a többi világnézetekre, vallási irányokra és a gya
korlati életre való tekintettel kell megismertetnünk.
E könyvem az említett tanterv alapján s az ahhoz készí
tett s ugyancsak egyházilag elfogadott és ajánlott „Útmutatás”
szellemében a középfokú iskolák befejező osztályai számára
készült. A tartalmat legjellemzőbben az „evang. keresztyén
világ- és életfelfogás” fejezi ugyan ki, de a rövidség kedvéért
a címben mégis az általánosan használatos „világnézet” szót
alkalmaztam.
Feladatunk itt az, hogy a középfokú iskolákból kilépő
növendékeink az evangéliomi keresztyén világ- és életfelfogást
mint erős meggyőződést és eleven erőt vigyék magukkal az
életbe. A cél tehát a keresztyénség lényeges igazságainak
megismertetése és a mai életviszonyokkal, különböző felfogá
sokkal, áramlatokkal szemben bebizonyítása annak, hogy egye
dül az evangéliomi keresztyénség lehet igaz és biztos alapja
ama világnézetnek s az ezen alapuló életfelfogásnak, mely az
emberrel valódi rendeltetését megismerteti s az embert annak
betöltésére segíti.
Ez alapon munkámnak a keresztyén hit- és erkölcsi igaz
ságokat ismertető rendszeres művé és egyszersmind apológi
ává kellett alakulnia. A beosztást és a tárgyalás módját azután
már maga a célkitűzés mintegy magával hozta és ez vonta
munkámra egyrészről a történeti, másrészről pedig a kifejtő
jelleget, amelyben a tan, a dogma nem kiindulás, hanem ered
mény.
A helyes világnézet megtalálása érdekében középponti
gondolatul az emberi élet fő mozgatóját, a boldogságra, meg
elégedésre való törekvést vettem fel. A feladat tehát így annak
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kutatása lett, hogy hol találjuk meg ezt a boldogságot ? A
vizsgálódás eredménye pedig az, hogy az igaz boldogság for
rása a teremtésben rejlő legfelsőbb akarattal való összhang s
az ezen alapuló emberi rendeltetés betöltése. így munkám tör
zsévé az emberi rendeltetés betöltésének kérdése lett, de ezt
megelőzőleg foglalkozni kellett azzal, hogy mely utakon kereste
az ember az életnek boldogságra vezető igazságát s mely
utón jutott annak birtokába és rá kellett mutatnunk arra, hogy
az ember igazi rendeltetését az élet végső kérdéseinek kuta
tása és megoldása nélkül nem találhatjuk meg. Az emberi ren
deltetés betöltéséről szóló részben is magának a kérdésnek
természete adta meg a felosztás kulcsát. így az alapgondolat
logikus kifejtése hozta magával az egész rendszert és
beosztást.
Ez alapon a bevezetésben szólunk általánosságban a val
lásról, jelentőségéről, helyzetéről korunk szellemi életében s a
vallás lélektani és történeti alapjairól. Az első rész történeti ala
pon az élet igazságát és a boldogság forrását kereső vallási
és bölcseleti rendszereket tárgyalja és levonja a vallástörténet
és bölcselet tanulságait. A második részben a létezés végső
kérdéseivel, az emberi lelket kielégítő s az emberi rendeltetést
megismertető s annak betöltésére vezérlő világnézet nélkülözhetlen alapfogalmaival (eredet és cél kérdése) s az Istenre és
Istennek a világhoz való viszonyára vonatkozó keresztyén is
meretekkel foglalkozunk. Ezek után a harmadik rész tárgya a
reánk nézve tulajdonképeni fődolog: az ember rendeltetése
lesz s itt a kérdés természetének megfelelően főbb vonásaiban
meg kellett rajzolnunk az emberi rendeltetés eszményét, szembe
kellett néznünk az eszményi rendeltetés betöltésének akadálya
ival, rá kellett mutatnunk az akadályokon keresztül is célhoz
vezető útra s az ezen az úton való járás eredményeire és meg
kellett festenünk a végső cél elérésének képét. A feldolgozás
nak apológetikus iránya itt-ott szükségessé tette, hogy az egyes
szakaszokhoz jegyzeteket fűzzek. Hangsúlyozom azonban, hogy
ezeknek célja pusztán az irányítás, felvilágosítás, nem pedig az,
hogy a tulajdonképeni tanulni valót szaporítsák.
Egész eljárásomban az vezetett, hogy a tanulók szemei
előtt, sőt lehetőleg az ő szellemi közreműködésükkel épüljön

6

fel az evangéliomi keresztyén világ- és életfelfogásnak hatal
mas és gyönyörűséges épülete. Az anyagnak logikus felépítése,
a munkának egész rendszere is azt kivánja szolgálni, hogy e
könyvecske egyrészről az evangéliomi keresztyén hit- és erkölcstani igazságok megismertetése, másrészről pedig az evangéli
omi keresztyénségnek, mint a teljesen megbízható világnézet
fundamentumának az apológiája legyen. Az anyagnak a világés életfelfogás szempontja alá helyezésével elértük azt, hogy
a hittan és erkölcstan a rendszeres előadásban se különüljön
el mereven egymástól, hanem egymásba megfelelő módon be
olvadjon, valamint Jézus evangéliomában is a hit és erkölcs
teljesen egybeolvad. — Figyelemmel voltam arra, hogy a
18—20 éves ifjú lelke első sorban is az értelmet kielégítő vi
lág- és életfelfogást keresi s az utat kutatja, amelyen az élet
ben boldogulhat. Nagy gondot fordítottam tehát arra, hogy az
ifjú az evangéliomi keresztyén életfelfogás középponti eszmé
nyében: a legfelsőbb akarattal való összhangban felismerje a
tudományoknak azon tudományát, amely nélkül az értelem
sem találhat teljes kielégítést és megnyugvást, s mely az igaz
tudománnyal mindig összhangban marad. Ha ezt sikerült elér
nünk, akkor már az ifjú maga fog bekivánkozni a világ har
móniájának és a harmonikus életnek épületébe, hogy annak
kincseivel belülről is megismerkedjék, azaz az evangéliomi
keresztyénséget átélje. Ezen nézőpont alapján lett munkám
tán némileg a világ harmóniájának és a harmonikus életnek
elmélete, más szóval evangéliomi keresztyén életbölcselet.
Fő feladatomnak annak megmutatását tekintettem, hogy
valamint a keresztyénség a tudománynak ítélőszéke előtt a régi
világ emberi műveltségének és bölcseletének középpontjában.
Athenaeben diadallal állotta meg helyét, — mert a bölcsek és bí
rák is érezték, hogy Pál apostol beszéde az igaz élet útját
mutatta meg nekik, — époly szilárdan és époly diadallal áll
meg ma is az igaz tudomány előtt, sőt maga is rávilágít arra,
hogy hol van a hamisság, hol van a megtévesztés. Ha ez rész
ben is sikerült, akkor a középfokú iskolát elhagyó ifjúságunk
tudományos ismereteivel teljes összhangzásban öntudatosan
fogja vallani, hogy az igaz és boldog élet útját Jézus evangélioma mutatja meg nekünk. Ennek felismerése felnyitja azt az
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ajtót, amellyel az egyoldalú intellektualizmus az evangéliom
drága kincseinek értékelését, megbecsülését s vele az igaz
életörömöt s az élet benső tartalmának gazdagabbá tételét
zárta el az u. n. tudományosan művelt, de amellett sötét peszszimizmusba tévedt világ elől. Aki azután ide bepillant, az
megütközve, megbotránkozva fogja mondani: „íme, ezeken a
kincseken taposott a 20-ik század elejének büszke embere!”
Ha ez az érzés általános lesz, az majd az evangéliomi keresztyénségnek 20-ik századbeli diadalát fogja jelenteni.
Tudatában vagyok annak, hogy az úttörés nem történhe
tett itt sem egyes hiányosságok nélkül. De könyvem használ
hatóságára reményt ad nekem az a tény, hogy ez tulajdonké
pen nem is annyira az Íróasztal mellett, mint inkább az isko
lában, a tanulókkal való közvetlen szellemi érintkezés folyamán,
immár 20 esztendei tanítói munka eredményeképen született meg.
Noha munkámat az iskola szülte, az iskola próbálta ki,
azért mégis a gyermekét idegenbe bocsátó atya remegő szívé
vel s egyúttal reménységével adom át a nyilvánosságnak
könyvemet. Fáradságomnak legszebb jutalma az lesz, ha a
könyvem használata következtében beálló eredmény majd azt
igazolja, hogy nem jutott a rideg idegenbe, hanem a világné
zetek küzdelmében, a megtévesztések világában mint megbíz
ható útmutató a szívekben meleg otthonra talált és jó barátja,
hűséges kísérője, vezetője lett az élet igazságát és boldogsá
gát kereső ifjú lelkeknek.
Sopron, 1916 januárius havában.

Hetvényi Lajos .

Bevezetés.
Alapfogalmak a vallásról és a világnézetről általában.
1. A vallás jelentősége s a vsillásellenes áramlatok.
A történelem teljesen közömbös korszakot a vallás iránt
nem ismer. Vagy érette, vagy pedig ellene lángolnak a szívek.
A valláskérdés az emberiség szellemi életében ilyen formán
mindig napirenden van.
Új korszakok a vallásos eszmék jegyében születnek meg.
A világtörténet legnagyobb hőseit, a prófétákat, apostolokat,
reformátorokat az Istennel való viszony, a vallás adta az em
beriségnek. Jézusnak, mint az Istenben való élet eszményi
megtestesítőjének megjelenése pedig a földön egyenesen két
részre osztja a világtörténelmet.
A művelődés ügyére is mindig a vallás gyakorolta a
legmélyrehatóbb és legáldásosabb befolyást. Az irodalomnak,
a festészetnek, a szobrászatnak, a zenének a legmagasztosabb
gondolatokat ez adja, az építészetet a legművészibb irányban
ez fejleszti.
Az emberiség társadalmi életének alapjai pedig épenséggel a vallásban gyökereznek. A jog és kötelesség fogalma
alapjában elválaszthatlan a vallásos életfelfogástól. Az ember
társainkhoz való viszonyt, erkölcsi életünket a vallás szabá
lyozza. A jó és rossz közötti különbség mértékét a vallás adja
meg. Általában társadalmi berendezkedésünkre, életfelfogásunkra,
erkölcsi fogalmainkra a vallás mélyen rányomta a saját bé
lyegét. Szóval a való életet a maga számtalan jelenségében
ezerféle kötelék kapcsolja össze a vallással.
A vallásnak az egész életet átható nagy jelentősége mel
lett egyes időszakokban azért vallásellenes áramlatokkal is
találkozunk. Ennek a jelenségnek az okait három főcsoportba
oszthatjuk. A vallás lekicsinylésének oka lehet első sorban a
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vallásról alkotott téves fogalom, a vallás lényegének, szellemi
tartalmának, áldásainak, a Biblia kincseinek nem ismerése. A
vallástól való elfordulás okainak második csoportjába soroljuk
a vallás alacsonyabb fokú, babonaszerű, vagy beteges irányú
megnyilatkozásait. A vallásnak háttérbe szorítását végül az
emberi értelemnek az a vissza-visszatérő törekvése idézi elő,
hogy a természet-fölöttinek kizárásával pusztán magából az
anyagi világból fejtse meg az életnek értelmét.
A történelem azonban azt mutatja, hogy a vallásellenes
korszakokat nem a vallásosság kiveszése, hanem ellenkezőleg
a vallásosság felébredése, a vallásos eszmék megtisztulása, ál
talában a vallási haladás váltotta fel. Amint így volt ez a
múltban, így lesz a jövőben is.
Jegyzet: Aki a történelemmel csak felületesen foglalkozik, az mind
járt nem fogja fel ama állításunk igazságát mely szerint ..az új korszakok
a vallásos eszmék jegyében születnek meg.” Azt az ellenvetést fogja tenni,
hogy az új korszakok rendesen nagy háborúk, forradalmak után kezdődnek;
tehát ezekben látják az új korszakok teremtő erőit. A dolog azonban úgy
áll, hogy a háborúk és forradalmak az élet összhangját megrontó mulasztá
soknak, tévedéseknek és bűnöknek a következményei, amelyek után az em
beri lélek fogékonyabb az élet összhangját biztosító igazságok befogadásá
ra. Ezek az igazságok pedig Jézus evangéliomában rejlenek. így lesz a
nagy megrázkódtatások után az új korszak tulajdonképeni felépítője az
evangéliomi vallásosság.

2. A vallás lélektani és történeti alapja. A vallás mint
világnézet.
Minthogy a vallás az emberiség életében egyetemes je
lenség, — azaz nem volt nép és korszak, melynek vallása ne
lett volna, — ebből folyólag a vallásnak kell valami közös,
egyetemes alapjának lenni.
Nem csak a testi, de a lelki jelenségeknek is legáltaláno
sabb alapja az életösztön. Ennélfogva a vallásnak lélektani
gyökerét is itt kell keresnünk. Ebben a körben csakhamar meg
is találjuk az ember lelki életének azon jellemvonását, mely
szerint a lélek arra sarkalja az embert, hogy saját boláogulása
éráekében a közvetlenül tapasztalt legfelsőbb hatalmassággal
összhatigban éljen.
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Az ember lelki életének ezen jellemvonását az istenség
után való vágynak, belénk oltott vallásos ösztönnek, vagy
velünk született vallásos érzéknek nevezzük. Ebben a kitörölhetlen, örök vallásos érzékben van a különböző vallásoknak
közös lélektani alapja, amit maga az Alkotó helyezett az
emberbe.
A velünk született vallásos érzéknek az a hivatása, hogy
az Alkotónak a teremtésbe helyezett kinyilatkoztatásaiból
megismerjük és ennek alapján betöltsük az élet igazságát s
így az élet Urának akaratával összhangzásban maraájunk. A
bűnbeesés következtében azonban ez az ősi vallásos érzék
is általánosságban megromlott az emberben, aminek követ
keztében az ember a legfelsőbb hatalommal tökéletlen viszonyba
jutott. Ennek az állapotnak kifejezői a különböző tökéletlen
vallások.
A világot céljához vezérlő legfelsőbb hatalom azonban
az élet igazságának s a boldogságnak keresgélésében nem
hagyta magára az emberiséget. Támasztott egyes vallásos
lánglelkeket, különös vallásos érzékkel megáldott férfiakat,
akik vallási téren a tömegnek útmutatóivá lettek. Ezek között
voltak olyanok, akik egyre fokozottabb ^mértékben isteni in
spirációban, különös isteni kijelentésben részesültek, azaz köz
vetlen módon megismerték az Isten akaratát. Az isteni kinyi
latkoztatásnak ezen módját közvetlen, vagy történeti kijelen
tésnek nevezzük. Az egyes vallásos zsenik által közölt isteni
kijelentésben a vallások keletkezésének történeti alapját
látjuk.
A történeti kijelentésnek rendeltetése abban áll, hogy az
emberbe egyetemesen beleoltott, de elhomályosult örök vallásos
érzéket a helyes irányba nevelje s igy az ember a rendelteté
sét megállapító Teremtőnek akaratával összhangzásba jusson.
A vallás így elsősorban is a legfelsőbb hatalommal való
lelki viszony, magasabb fokon pedig már az Istenben való
élet. Midőn ez a viszony az emberben tudatossá lesz, a vallás
az ismeret körében világnézetté, életfelfogássá válik, mely az
ember szellemi világának s életének összes jelenségeire rá
nyomja a maga bélyegét.
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Az elmondottak alapján tehát az igaz világnézet, a helyes
életfelfogás alapja csak az a vallás lehet, mely az embert a
legfelsőbb akarattal, az élet igazságával összhangzásba ju t
tatja. Életünknek ezen legfontosabb feladatát Jézus e szavak
kal fejezte ki: „Keressétek először is Istennek országát és
annak igazságát és mináenek megaáatnak néktek.” (Máté 6, 33.)
3. A vallás helyzete korunk szellemi életében.
Korunkban erős szellemi harc folyik a különböző életfelfogások, világnézetek között. Ennek a küzdelemnek ered
ménye bizonyára annak a világnézetnek az uralomra jutása
lesz, mely a 20-ik század nagy feladatainak megoldására leg
inkább alkalmas.
A 19-ik század második felében meglehetősen előtérbe
jutottak a vallási alapot nélkülöző-, sőt egyenesen vallásellenes
életfelfogások. Ez a körülmény a vallás jelentőségét a köztu
datban meglehetősen háttérbe szorította. A vallást támadó
irányzatoknak eredményei azonban az ember lelkét kezdik
már visszafordítani ismét a vallásos életfelfogás felé
A mai szellemi és társadalmi küzdelemben is — mint
mindig — a boláogság és az igazság keresése vezeti az em
bert. — Korunk embere a boldogságot általánosságban főleg
a külső világban, az anyagiakban keresi. Ez az irány azonban
valódi boldogságra nem vezethet, mert az egyoldalú anyagias
felfogás hatása alatt csak a felszínesség növekszik, a szellemi
élet azonban üresebb lesz s a külső látszatkeltés érdekében a
különböző vágyakozások csak az elégedetlenséget növelik és
katasztrófákat idéznek elő. A valódi boldogság a benső
ember lelki gazdagságában, megelégedésében és harmo
nikus életrendjében rejlik.
Az igazság keresésében pedig a mai gondolkodást álta
lában az jellemzi, hogy bizonyító erőt csak a közvetlen érzéki
tapasztalatnak tulajdonít. Ezen az alapon azonban a legfonto
sabb kérdésre, t. i. arra, vájjon mi az életnek a végső célja,
micsoda a mi rendeltetésünk, feleletet egyáltalában nem kapunk.
A legfelsőbb akarat keresésével ez a naturalista életfelfogás
nem törődik s az ember cselekedeteit pusztán az egyéni tér-
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mészetre, annak egészséges, vagy beteges ösztöneire hagyja,
legfeljebb csak a közösség haszna érdekében szabályozza.
Ennek következménye pedig nem lehet más, mint egyrészről
az önkény, zabolátlanság, az élet biztos erkölcsi alapjainak le
rombolása, másrészről pedig a kíméletlen érdekharc.
Korunk életének egyes jelenségei tehát már maguk mu
tatják, hogy a vallást kiküszöbölni akaró irányzat boldogságot
nem nyújt és azt az igazságot sem ismerteti meg, azt az erőt
sem adja meg, amely az emberi méltóságunkhoz illő eszményi
rendeltetésünk betöltésére segítene. Ezt már világosan látják
és hirdetik is korunknak egyes nagy gondolkodói. — Ezek
alapján az elfogulatlan emberek előtt egyre világosabbá lesz,
hogy a valódi boldogságot megszerezni s a szívet megnyug
tató, az értelmet is teljesen kielégítő életfelfogás birtokába
jutni csakis vallásos alapon lehet.

Első rész.
Az életfelfogás különböző vallási és bölcseleti rend
szerei.
I. FEJEZET.

A vallástörténet rövid összefoglalása.
4. A nevezetesebb vallástörténeti jelenségek.
A vallástörténetből azt látjuk, hogy egyes népek vallásai
ban a felsőbb hatalmak főleg mint a természeti élet urai sze
repelnek, más népek pedig már istenüket különösen mint az
erkölcsi törvény adóját tisztelik. Ezen az alapon az összes val
lásokat két nagy csoportba szokták osztani, u. m. a termé
szeti — és az erkölcsi, vagy történeti vallások csoportjába.
1.
A természeti vallások főbb jelenségei. Először is ma
guk a természeti jelenségek ébresztették fel a csodálat és tisz
telet, illetve félelem érzését a gyermekkorukat élő emberek lel
kében. Minthogy a természetet is gyermekmódra saját életük
nyilvánulásai szerint fogták fel és saját lelki tulajdonságaikat
a külső tárgyakra is átvitték tanimatizmus), vallásuk tulaj
donképen az egyes jelenségeket előiáéző szellemeknek az
imádása volt (dámonizmus).
A második lépés azután az lett, hogy a jelenségek elő
idézőit az emberi tevékenység mintájára személyes tulajdon
ságokkal ruházták fel (perszonifikáció, az istenimádás kezdete).
A természeti vallások elkorcsosulásának fokát mutatja az a
jelenség, amidőn magukat az egyes tárgyakat mint varázssze
reket részesítik vallásos tiszteletben (fetisizm us).
A természet ölén élő népek az ősi időkben egyes törzse
ket alkottak. A különböző törzsek öntudatosabb életével és
határozottabb szervezkedésével azután a természet szellemei
nek imádása sok tekintetben az ősök szellemeinek imádásává

u
lesz. A törzsvallásoknak jellemző vonása az állat-jelkép alkal
mazása, amelyben ősüket, mint a törzs istenségét tisztelik
(totemizmus). Az erősebb perszonifikáció útján pedig az iste
nekről alkotott képzetek az ember egyéniségének és életének
formái szerint alakulnak ki (antropomorfizmus).
Már az ősi természeti és törzsvallásokban megtaláljuk azt
a törekvést is, mely a felsőbb hatalmaknak a megnyerésére
irányul. Ennek eszköze az áldozat, mely a vallásos érzület
foka szerint a tisztelet és hála kifejezésére is szolgál. Az is
tenek megnyerésére irányuló törekvésnek legelkorcsosultabb
neme a varázslás és az a hit, hogy vannak olyan egyének,
akik a felsőbb szellemekkel érintkezésbe lépnek s őket az
emberek részére megnyerhetik {sámánizmus, modern spiritizmns).
A természeti vallások, mint a különböző természeti jelen
ségek visszatükröződései a sok istenhivés alapján állanak
ipoliteizmus); de a különböző jelenségek egységének és
összefüggésének tudata is kifejezésre jut a főisten fogalmá
ban (henoteizmus, kezdő csirája a monoteizmusnak).
2.
Az erkölcsi, vagy történeti vallások keletkezése. Az
egyes természeti vallásokban is megcsillámlik ugyan itt-ott
némi erkölcsi elem, de az erkölcsi törvénynek mint isteni aka
ratnak felismerése és kifejezése egyes kiváló egyéniségek fel
lépéséhez és nevezetes történeti eseményekhez fűződik. Az
egyes vallási lángelmék által alapított vallásokat jellemző tar
talmuk alapján erkölcsi vallásoknak, keletkezésük alapján pe
dig történeti vallásoknak nevezzük. Ezeknek a vallásoknak fő
jellemző vonásuk az, hogy alapítóik közvetlen kijelentés, isteni
megvilágosítás alapján jutnak a magasabb életigazságok birtokába.
Ezt a közvetlen megvilágosítást az Isten leikéből való szüle
tésnek nevezhetjük.
Az egész vallástörténeti fejlődés tulajdonképen azt mu
tatja, hogy Istennek lelke fokozatos menetben mily mértékben
jött a világba, míg végre az idők teljességében megjelenhetett
az, aki tökéletesen Istenben élt.
Jegyzet: Az isteni kijelentés fokozatos menetének ténye Istent mint
bölcs nevelőmestert mutatja be nekünk, aki lényegéből küldöttei által min
dig annyit tárt fel, amennyit a kor fejlettségi viszonyai szükségessé tettek.
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Valamint Istenről másképen kell beszélni a gyermekeknek, mint az érettebb
embereknek, épen úgy történt ez az emberiség életében is. Valamint a
törvény által való nevelés, szoktatás okvetlenül szükséges ahhoz, hogy
az egyén tudjon a szabadságával élni, épen így a törvény vallásának is
meg kellett előznie az erkölcsi szabadság vallását. így az egész vallástör
téneti fejlődésben Istennek az emberiséget nevelő útját s eszközeit láthatjuk.

5. A vallástörténet nevezetesebb adatai a világvallás meg
alapításáig.
Az emberiség vallási életének különféle alakulásai főleg
kettős vonalban húzódnak végig a világtörténeten. Az egyik
ben az árja-, a másikban a sémi népek vallási fejlődése bon
takozik ki előttünk.
jegyzet. A turáni népek
vallása külön állást foglal el,
az árja vallásokkal, ami pedig
donképen nem vallási-, hanem

vallásai között ugyan látszólag a khinaiak
de ami abban tiszta vallási elem, az rokon
eredeti benne (Konfucse tana), az már tulaj
kizárólag erkölcstani rendszer.

a) Az árja vallások ázsiai alakulásai.
1. Az ősárják vallása. A közös őshazában, Ázsia belse
jében még együtt lakó ősárja népek vallására s egyúttal a val
lások eredetére vonatkozólag az ind vallásos költészet legrégibb
maradványai, a Védák — különösen ezeknek legősibb darab
jai —■ adnak felvilágosítást. Eszerint az ősárja vallás üde természetimádás volt.
Jegyzet. A történetelőtti időkben a közös őshazában még együtt lakó
ősi indogermán nép közül legelőször a germán, latin és görög törzsek vál
tak k i; az ind és zend törzsek pedig még együtt maradtak, míg azután az
előbbiek az Indus és Ganges mentén (indusok, a tulajdonképeni árják), az
utóbbiak pedig a Tigris és Euphrates környékén (perzsák, médek, baktrok)
telepedtek meg.
Az ősárják vallásának örök nagy jelentősége abban áll, hogy bár kez
detleges formában, de mégis a mennyei Atya [Dyu patar (szanszkrit),
Dyauschpita (indj, Zeus (görög), Jupiter (latin), Tiu, Zio (ősgermán)] fogal
mát adta az emberiségnek s a halhatatlanság, az örök élet yágyát is kilejezésre juttatta.

2. A brahmanizmus. A Ganges vidékén letelepült ind
nép vallása a brahmanizmus volt. A brahmanizmus szerint a
mindenség őslényege a végtelen szellem, a Brahma; a világ
pedig a maga összes lényeivel a Brahma kiáradása, emanációja.
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Valamint a világ a Brahmából áradt ki, ugyanoda tér vissza.
Ez a visszatérés a lélekvándorlás rettenetes útján történik, amit
az önkínzás által lehet megrövidíteni. Ez az utóbbi sötét tan a
kasztrendszer következményeivel együtt az ind nép lelkét bá
natos világnézettel töltötte be s a kétségbeesés lejtőjére vitte.
Jegyzet. A brahmanizmus alapelemeit már az árják ősvallásában meg
találjuk (Brahma-naszpati = az ima szelleme mint isten). Az imádság szel
lemének bűvös erejébe vetett hitből fejlődött ki azután a világlélekről, a
világleheletről, ,a Brahmá“-ról szóló tan.
A brahmanizmus mesterkélt panteisztikus bölcselkedése, sokféle
szertelensége és túlhajtása mellett is hozott egy néhány értékes gondolatot,
p. o. az egységes végtelen szellemnek, mint a lét forrásának, a világszellem
által megállapított világrendnek, az ok és okozati összefüggésnek s alétezés
tiszta forrásához való visszatérésnek a gondolatát. Természetesen ez a né
hány értékes gyöngyszem sok törmelék között szertelen keretekben rejtőz
ködik és ferde életfelfogás szolgálatában áll. Még sok időre és több köz
vetlen isteni kijelentésre volt szükség, míg az emberek tudatában a ^világszellem“ mint a tökéletes értelem és akarat személyes szellemmé, a világot
megteremtő hatalommá és a világot ujjáteremtő szeretetté lett.

3.
A buddhizmus. A brahmanizmus túlhajtásai által test
ben lélekben kifáradt ind nép megvilágosítója gyanánt lépett
fel a Krisztus előtti Vl-ik században Siddháttho herceg (más
néven Gótamo), akit később Buddhának neveztek. (Buddha =
felébredt, megvilágosult). Buddha népét a szenvedésektől akarta
megváltani.
A szenvedés okát a buddhizmus az élethez való akarat
ban, az élet és élvezet után való törekvésben látja. Szerinte
tehát a szenvedés akkor szűnik meg, ha az ember az élethez
való akaratról, a létért és az élvezetért folyó küzdelemről le
mond s ez által eljut a Nirwánába. A Nirwána (= a kialvás,
a kifúvás állapota) a kedélynek és a léleknek olyan állapota,
amelyben kialudt az élethez való minden akarat, minden törek
vés a gyönyör után, minden szenvedély és vágy, minden fé
lelem és fájdalom. A buddhizmus lényege e szerint a személyes
lét érzésének elvesztése és a nemlétbe való sajátszerű elmerülés útján az önmegváltás.
Jegyzet. A buddhizmusnak szép erkölcsi eszméi mellett értékes jel
lemvonása az, hogy a megváltás szükséges voltát felismeri. Sarkalatos té
vedése azonban abban áll, hogy a meghasonlásnak, a szenvedésnek okát
magában az életösztönben, nem pedig az életösztön megromlásában látja.
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így a megváltásnak útja is egészen ferde lett. Nem arra törekszik, hogy az
ember fensőbb segítség útján összhangzásba jusson a legfelsőbb akarattal
s így elnyerje a lelki békességet, hanem magától a személyes léttől igyek
szik az embert megszabadítani. A cél itt nem az akarat megneftiesítése.
hanem az akarat elfojtása, nem a tökéletesebb élet, hanem az újraszületés
megszüntetése.
Minthogy az egyéni lét kioltására irányuló törekvés a természetes
élet rendjével ellenkezik, ennélfogva a panteisztikus életnézet világtagadó
iránya legmagasabb fejlődési fokában, a buddhizmusban csődött mondott.
Az újabb időben egyes nyugati népek ama rétegeiben, melyek a kultúrmunkában kimerültek, itt-ott visszhangra talál a buddhizmus. — A peszszimizmus filozófiájának (Schopenhauer, Hartmann) alaptételei azonosak a
buddhizmus főtanaival, amelyeket újabban Európában a teozófia név alatt
terjesztenek. A buddhizmus felkarolását azonban csak múló jelenségnek
tekinthetjük, mert az az irány, mely a világfájdalomra az akarat elölésével
akar balzsamot csepegtetni, nem veheti fel a versenyt azzal, amely az
akaratot megnemesíti és megerősíti s ezzel az életkedvet, életörömöt viszszaadja s a jobb élet megvalósulásáért lelkes küzdelemre, buzgó munkára
sarkal.

4.
A perzsák vallása. A jó és rossz istenekről alkotott
ősárja fogalom a perzsák vallásában a leghatározottabb dualiz
musban öltött alakot (Ahura Mazda, Ormuzd = a világosság^
élet istene; Angromainus, Ahriman = a sötétség és halál istene).
Legmagasabb fejlődési fokát ez a vallás egy nagy prófétalelkű
reformátor, Zarathustra (Zoroaszter) munkássága útján érte el.
Zarathustra vallása Ahura Mazdának győzelmét hirdeti s
az ember feladatát abban látja, hogy a tiszta gondolat, igaz
beszéd és jó cselekedet által a világosság urának a diadalát
segítse elő. — A világnak a nagy tűz által végbemenő meg
tisztulásához csatolták később még azt a hitet, hogy a végső
döntő küzdelem idején megjelenik Saoshyant (a megváltó) s az
emberiséget új életre támasztja.
Jegyzet. A perzsa vallásban igen figyelemre méltó az erkölcsi jó dia
dalára és a világ megújulására vonatkozó eszmének a felcsillámlása, amely
eszme teljességre szintén a keresztyénségben jutott. A világfelfogás azon
ban még itt téves, amennyiben úgy a természeti-, mint az erkölcsi világ
rendnek és a gondviselésnek egységes s egyetemes voltával a két istennek
fogalma ellenkezik. A bűntudat megcsillámlása és a bűn ellen folytatandó
küzdelem parancsa ugyan szintén magas fokra emelik Zarathustra vallását,
de még hiányzik a bűn eredetére és a bűn meggyőzésére vonatkozó
helyes felfogás.
2
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Minthogy Irán lakóinál e hajdan magasfokú vallás csakhamar ha
nyatlásnak indult és végül teljesen elsatnyult, helyét a hatalmi erővel ter
jeszkedő iszlám könnyen elfoglalhatta. Ma már csak a geberek, vagy parszik (Nyugat-Indiában) imádják Ormuzdot és tekintik egyetlen prófétájuk
nak Zartustot.
b)

Az árja vallások európai alakulásai.

Az európai indogermán népek mitológiájában a termé
szeti jelenségek megszemélyesítése oly erős és gazdag, hogy
az istenek élete itt az emberek életének jellegzetes vissza
tükröződése lesz. Ennek következtében a germánok vallása
harcias jelleget nyert, a görögök mitológiája a „szépség val
lásáévá lesz, a rómaiak vallása pedig az állami és családi
élet rendjének a kifejezője gyanánt szerepel.
Jegyzet. Az Európába költözött indogermán népek vallásai között a
germánok vallása őrizte meg legjobban az ősárja vallás természetiességét
és harciasságát; így ebben még az erkölcsi világrendre vonatkozó maga
sabb felfogást nem igen találunk. A görögök és rómaiak vallása is jobbára
a természeti élet költészete; a nagy költőknek és gondolkodóknak, különö
sen Platónak felfogásában azonban a több istennek tudata (politeizmus) és
emberies (antropomorfisztikus) felfogása háttérbe szorul s az istenséget a
tökéletesség fogalmával, a legfőbb eszmével azonosítja. Ez ugyan még
távol áll az igaz Istenfogalomtól, de a görög szellem ezen a ponton lesz
azon láncszemmé, amely által az árja népek lelki világa a jobbára sémi
vallási elemek által előkészített világvallásba, a keresztyénségbe bekap
csolódik.

c) A turáni népek vallásáról.
A khínaiak vallásában megmaradt ősi sajátságokból azt
következtethetjük, hogy a turáni népek (tibetiek, mongolok,
tatárok, finnek, törökök, magyarok stb.) ősvallása főleg a ter
mészet démonainak és a meghaltak szellemének az imádása
volt. A főisten imádása emellett itt is szerepel.
A khínaiak vallásának történetében mint rendszerzők
Laocse (sz. 565 Kr. e.) és Konfucse (Confucius 551—478 Kr.
e.) emelkednek ki. Az előbbi a Tao-val, a világ ősokával való
összhangot hirdeti, az utóbbi pedig a társadalmi élet rendjére
vonatkozó szabályokat állapított meg és az ősi szokások meg
őrzésére figyelmeztetett. A turáni népek vallásainak az egye
temes vallástörténeti fejlődésben önállóan kiemelkedő jelentő
ségük nincs.
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d) A sémi népek vallása.
1. A több istent imádó sémi vallások. A sémi népek ős
vallása eredetileg szintén politeisztikus természetimádás volt.
Jellemző módon emelkedik itt ki különösen a napimádás, ami
főleg a sémi népeknél ment át legjellegzetesebben a törzsisten
ségek imádásába. A magasabb fejlődési fokon, p. o. a babilóniai-assziriai vallásban megcsillámlik az a gondolat is, hogy az
emberi jog és kötelesség alapja az isteni akarat.
Jegyzet. A Tigris és Eufrates mentén az ősrégi időben egy közös ős
hazában együtt lakó sémi népektől szakadtak el az egyiptomiak is, de ez
oly régen történt, hogy Egyiptom népe a többi sémi eredetű néppel szem
ben szinte teljesen önálló fajjá fejlődött. Az egyiptomiak vallása a legnyersebb, alacsonyabb fokú és a fennköltebb, tisztultabb vallási fogalmaknak és
gondolatoknak tarka keverékét foglalja magában. Legértékesebb gondolat
benne az, hogy a lélek isteni eredetű és halhatatlan. így már bizonyos
örökké való elemet emel ki a folytonos változással, elmúlással szemben. A
túlvilági élet hitével kapcsolatban az egyiptomiak vallása már magasabb
fokú erkölcsi gondolatokat is tartalmazott. — Az ősi kanaaníták, föníciaiak,
szíriaiak vallása még erősen természeti jellegű; a babilóniai vallás már a
földi eseményekben az égieknek visszatükröződését s így az égi tünemé
nyekben a földi élet meghatározását látja. Ebben már a felsőbb akaratnak
és eme akarat kényszerítve kötelező erejének halvány tudata csillámuk
meg. A babiloni vallás azért még határozott politeizmus. — A babiloni
mitológiának az ószövetség egyes elbeszéléseihez és törvényeihez való
külső hasonlósága (a teremtés rendje, a khaotikus állapotból való kibonta
kozás, az isteni és a földi elem egyesülése az emberben, az özönvíz, Ham
murabi törvénytáblája) a „Babel—Bibel“ vitára vezetett (Delitzsch ) Az alapo
sabb összehasonlításnál azonban mindjárt kitűnik a lényeges különbség.
Babilon vallásából ugyanis hiányzik az a tisztultabb szellemi felfogás, a
monoteizmusnak az a személyes jellemvonása, mely Izrael vallását legma
gasabb fejlődési fokában jellemzi, hiányzik az az isteni szikra, isteni sugal
lat, mely az ószövetség prófétáinak lelkében megnyilatkozik.

2. A monoteizmus kifejlődése Izraelben. Izrael népének
vallástörténeti fejlődése is keresztülment azokon a fokozato
kon, amelyekkel a többi sémi népek vallásában találkozunk. Itt
azonban különös mértékben előtérbe lép az a vallási jelenség,
amit közvetlen isteni kijelentésnek, isteni sugallatnak, inspirá
ciónak nevezünk.
Magának az ószövetségnek egyes helyei világositanak
fel bennünket arra vonatkozólag, hogy az izraelitáknak ősval
lása szintén természeti jellegű politeizmus volt. Azonban az ősi
2'

pátriárkák törzsisten imádása már a monoteisztikus irány kez
detét, a közvetlen isteni kijelentés legelső megnyilatkozását s
a vallás erkölcsi tartalmának a gazdagodását mutatja.
A jellegzetes zsidó vallástörténeti fejlődést azért mégis
csak Mózestól (Kr. e. 13. század) számíthatjuk, mert általa
lesz a zsidók vallása egységes nemzeti vallássá, a több törzs
egy nemzetté. Mózes vallástörténeti fő jelentősége abban áll,
hogy Jahveban a szabaditás Istenét és az ő akaratában a né
pére kötelező erkölcsi törvényt ismerte fel.
A monoteizmus legfőbb védelmezője és tovább fejlesztője
Izraelben Illés próféta (Kr. e. 9. században) volt. Az ő műkö
déséből Isten tiszta szellemi önállóságának gondolata, (L. I. Kir
19. 8—12) és az isteni gondviselő szeretetnek a pogányokra is
kiterjedő egyetemessége (L. I. Kir. 17. 10—24.) emelkedik ki
A prófétai szellem továbbfejlődésének későbbi fokán
pedig főleg a külsőségek mellőzésével és a mély vallásos ér
zelemnek, benső kegyességnek, a tiszta erkölcsös életnek kidomborodásával találkozunk. (Hoseás 6, 6; Ámos 5, 21 s köv.
Ezsaiás 1, 11; 29, 13. Mikeás 6, 6; Jer. 7, 22). Ezen emelkedettebb felfogás alapján a mindenütt jelenlevő Isten a megtérő
pogányoknak is megbocsát és halvány körvonalak között elő
térbe jő a bűnösökért szenvedő és imádkozó Messiás képe is.
(L. Jónás próféta könyve. Ezsaiás 53.) E ponton ébred fel a
vágy arra, hogy az igaz Isten népének vallása világvallássá le
gyen. A világvallás megalapítása érdekében azonban ismét a
történeti fejlődéshez csatlakozó ama külön isteni kijelentésre
volt szükség, mely Jézus személyiségében nyilatkozott meg.
Jegyzet. Az ókori népek között vallási téren a legnagyobb szerep
Izrael népének jutott. A világvallás legközelebbi és legpozitívabb előkészí
tésében áll e nép világtörténeti jelentősége. A vallás leglényegesebb kér
désében, az Istenfogalom terén összehasonlíthatlanul magas, szinte egye
dülálló fokon áll e vallás a többi ókori vallások fölött. Az ószövetség
Istenfogalma általában a természeti erőt és hatalmat kifejező és az em
berrel is éreztető, személyes jellegű monoteizmus. Ennek a monoteizmus
nak határai között azonban az ószövetségben még az alacsonyabb, érzékiesebb és a magasabb, tisztultabb Istenfogalomnak még különböző fokai
val találkozunk. [V. ö. p. a Horeben, Sión hegyén, a szentek szentjében
lakozó Isten fogalmát a 139. zsoltárban kifejezett Istenfogalommal, vagy a
hadakozó, az Úr ellenségeit elpusztító Istenfogalmát azzal az emelkedettebb

21

felfogással, mely szerint Isten kegyelmét a megtérő pogányokra is kiter
jeszti. (Jónás próféta könyve).] Ezen különböző vallási árnyalatok mellett
is az ószövetség Istene általánosságban a világ fölött örök fenségben élő
hatalmasság, aki az ő törvényei alapján mint szigorú ítélőbiró uralkodik az
emberek fölött így lett e vallás alapjellegénél fogva a törvény vallásává.
Az ószövetségi Istenfogalomban a világfeletti fenség és hatalom
erős kidomborítása mellett kifejezésre jut már Istennek a történeti élettel
való kapcsolata is, az a gondolat, hogy Isten „velünk“ is van. Ez a gondo
lat azonban még meglehetősen csak részleges, nemzeti korlátok között
mozog. Istennek a történeti élettel való kapcsolata legjellegzetesebben a
messiási eszmében jut kifejezésre. Ez az eszme azonban még a prófétai
iratokban is jobbára csak gyermekkorát éli, amennyiben ez szintén nemzeti
korlátok között mozog s a nemzeti teokraciának teljességre jutását jelenti.
(87 zsolt Ezsaiás 2,2 s köv. 51,4. Jer. 8,17. Mikeás 4,1 s köv) De azért a
nemzeti dicsőség kiemelése mellett különösen Deuteroezsaiás beszédeiben
kiemelkedik az a gondolat, hogy Izrael messiási országának világossága az
összes népek világosságává lesz. (Ezsaiás 60, 1—5). így ebben a világvallás
előkészítésének pozitív nyomait találjuk meg.

3.
Az isziam vallás. A sémi népek köréből még a Krisz
tus utáni 7-ik században az arabok prófétája Mohammed (571632) emelkedett ki, aki a régi arab-, a zsidó és keresztyén
vallások egyes eszméinek keverékéből egy új vallást alapított
s azzal az arab törzseket nemzetté egyesítette s népét a világtörténet színpadjára helyezte.
Vallástörténeti nézőpontból azonban Mohammed fellépése
haladást nem jelent, mert a mohammedanizmus vallási és er
kölcsi értéke nem csak a keresztyénségnek, hanem a zsidó
vallásnak is mögötte marad.
Jegyzet. Az isziam vallás monoteizmusa abban különbözik a héber
Istenfogalomtól, hogy Istennek világiölöttiségét túlságos egyoldalúsággal
domborítja ki. Az a gondolat, hogy Isten velünk van s gondviselő szeretetével átkarolja a világot, a leghalványabb mértékben sem csillámlik meg
benne. Ennek következménye egyrészről a fatalizmus, a rideg vak sorsban,
az örök előrerendelésben való megnyugvás, másrészről pedig a merev
törvényszerűség.

6. A világvallás.
1. Jézus vallása, avagy az eszményi keresztyénség. A
keresztyén vallás előkészítése legközvetlenebbül az ó szövetségi
nép körében ment ugyan végbe, de azért feltalálhatok benne
a többi legfejlettebb ókori vallások legértékesebb elemei is.
így látható, hogy az eszményi keresztyénség az egész vallás
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történeti fejlődés célja és befejezése; mint a vallás eszményé
nek megvalósulása maga az igaz, a tökéletes vallás.
De bár a keresztyénség megalapitásának is meg voltak a maga
történeti előfeltételei, azért az, ami Jézus vallását atöbbi vallások
fölé emeli és tökéletes vallássá teszi, teljesen új és egyedül álló.
Ez pedig nem más mint Jézusnak személyisége, az Isten aka
ratával megegyező élete. A keresztyénség keletkezését tehát
úgy fogjuk fel, hogy a vallástörténeti előzményekhez az isteni
kijelentés teljessége, befejezése járult.
Minthogy a keresztyén vallásnak lényeges tartalma nem
más, mint magának Jézusnak a személyisége, Istenhez és a
világhoz való viszonya, azért a keresztyénség valódi lényegét
akkor ismerjük fel, ha Jézusnak az Istenhez és a világhoz
való viszonyát vizsgáljuk.
Jézusnak Istenhez való viszonyát az jellemezte, hogy ő
állandóan teljes összhangban volt Isten akaratával. Ebben az
állapotban rejlik Jézusnak Istenfiúsága. Ennek alapján az esz
ményi keresztyénség az isteni akarat felismerésének és telje
sítésének, az Istennel való összhangnak, vagyis az istenfiúságnak a vallása. Ebben egyúttal benne rejlik az, hogy a ke
resztyénség az Isten iránti szeretet vallása
Jézusnak a világhoz, közelebbről az emberiséghez való
viszonyát a megszánó és segítő szeretet jellemezte. Ebből folyólag arra törekedett, hogy az emberiség egyetemlegesen össz
hangba jusson az Isten akaratával. Eme összhang megterem
tésének eszköze a bűn meggyőzése, a megváltás. Ennél fogva
a keresztyénség a bűntől s a bűn átkától való megszabadítás
nak, a megváltásnak a vallása. Ez emeli a keresztyénséget a
tiszta emherszerelet vallásává.
Jézus Istennek akaratát s az emberszeretet nagy paran
csát nem külső kényszerítésből, nem a törvény hatalma alatt,
hanem természetéből, Istenben való életéből folyólag belső
indításból, lelki szabadságból teljesítette. A keresztyénség te
hát a valódi lelki szabadság vallása.
Minthogy az Isten akaratával megegyező és a szabad el
határozásból származó cselekedetek tekinthetők csak erköl
csös cselekedeteknek, ebből folyólag a keresztyénség mint a
szabadság vallása egyúttal a tiszta erkölcsiség vallása.

A keresztyénség mint az Isten- és emberszeretetnek-, mint
a lelki szabadságnak és tiszta erkölcsiségnek vallása tökéletes
alakban Jézus Krisztusban öltött testet. Ebből folyólag az igazi
keresztyénség a világban is egyedül a Jézus Krisztushoz való
viszony szerint valósul meg. (János 15, 4 - 5). Krisztus nélkül
nincs keresztyénség, nincs igaz élet és üdvösség. (Ap. csel. 4,12).
.Jézushoz pedig a Szentlélek vezet bennünket. A keresztyénség
ennek alapján a Szentlélek által a Jézusban és Jézus útján
az Istenben való igaz élet.
Az igaz élet nem a saját érdemünknek eredménye, hanem
Isten kegyelmének ajándéka a Jézus Krisztus által. A keresz
tyénség tehát legbensőbb lényege szerint az isteni kegyelem
vallása.
Jegyzet. Az eszményi keresztyénséget elméletileg a tökéletes Istenfo
galom, gyakorlatilag az igaz Istenben való tökéletes élet teszi abszolút,
tökéletes vallássá. A keresztyénség Istenfogalmának lényege abban áll,
hogy „Isten felettünk, velünk és bennünk van.” (James Freeman Clarke
meghatározása). Eszerint Isten a létezés feltételeit megadó, az egész mindenséget átkaroló, minden egyesne k sorsát felvevő örök szellem. Isten itt
már nem az a személytelen világlehelet, mint a brahmanizmusban, nem is
csak egyik isten a másik mellett, mint a perzsa vallásban, nem is pusztán
ítélő és az igaz életre megtortással kényszeríteni akaró hatalom, mint
az ószövetségi felfogásban, hanem a világot bölcsen teremtő és az igaz
élettől elfordult emberiséget eszményi rendeltetéséhez visszavezérlő és
eredeti céljához elsegítő örök Szeretet- Isten azonban mint szeretet, nem
valami öntudatlan szellemi erő, hanem a mindenség célját előre meghatá
rozó s a mindenséget erre a célra teremtő és ahhoz vezérlő öntudatos és
céltudatos személyes szellemi létező, azaz a mi szerető mennyei Atyánk.
Isten az ő nagy művét az által hajtja végre, hogy a bűn által megromlott
világba az idők teljességében belehelyezte magát a világot teremtő s a vi
lág összhangját biztosító örök Szeretetet. Az isteni igazságszolgáltatás tapasz
talata, az isteni törvénynek felismerése ugyan egyengeti az utat az igaz
élet felé, de ennek teljes megvalósulása az örök Szeretetnek az egyéniség
be való beoltása által történik. A „nagy összhang” eme biztosítékának az
ember egyéniségébe helyezése valóságos teremtési művelet, Istennek ke
gyelmi munkája, melynek alapján a keresztyén ember a Szentlélek segítsé
gével „új teremtménnyé” lesz a Jézus Krisztus által. — így az az Isten, aki
felettünk, velünk és bennünk van, az igaz élethez vezet. Aki pedig az igaz
élethez vezet, az az igaz Isten. így nyilvánvaló ebből, hogy a keresztyén
ség Istenfogalma a tökéletes Istenfogalom; tehát a keresztyénség után
már tökéletesebb vallást nem várhatunk.
A keresztyénség lényege, az Istenben való tökéletes élet a maga tel
jességében Jézus személyiségében testesült meg. így a keresztyénség csak
abban az alakjában a tökéletes vallás, amint azt Jézus önmagában
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átélte. — A Jézus személyiségében megtestesült eszményi keresztyénségtől,
azaz Jézus személyes keresztyénségétől tehát meg kell különböztetnünk az
u. n. történeti keresztyénséget. Ez utóbbi alatt azoknak az életjelenségeknek
az összegét értjük, amelyek mutatják, hogy Jézus vallása a különböző
időkben és a különböző körökben a gondolkodásban, érzületben, cseleke-,
detekben, szokásban és életben miként öltött alakot. Míg Jézus személyes
keresztyénsége tökéletes, addig a történeti keresztyénség a változás és a
fejlődés törvénye alatt áll. A történeti keresztyénséget a helyes irányban
magának Jézusnak személyisége fejleszti.

2.
Az apostoli kor keresztyénsége. Az apostoli kor ke
resztyénsége még teljes üdeségében magán viselte Jézus sze
mélyes hatásának nyomait. A hivek — bár tanba még forma
szerint nem foglalták — közvetlenül érezték, hogy Jézus sze
mélyiségében lényegileg magának Istennek lelke jött a maga
teljességében a világba s ennek alapján őt istentiszteletben ré
szesítették, Úrnak nevezték és imádkoztak hozzá. (Ap. csel. 7,59;
I. Kor 1,2; Rom. 10,12.) A megfeszített és feltámadott Jézus
Krisztusról való megemlékezés, az ő példájának követése, az
Isten és emberszeretet volt az apostoli kor keresztyénség ének
fő tartalma.
Minthogy az apostoli kor keresztyén gyülekezetének
egyetlen feje a feltámadott Jézus volt, ebből folyólag az első
keresztyének szakítottak a zsidók hierarchikus gyülekezeti
szervezőiével. Istentiszteletükben is jobbára a benső vallásos
elem érvényesült a külső szertartással szemben s az az Isten
nek lélekben és igazságban való imádása volt.
Jegyzet. Az u. n. „apostoli hitvallás” ugyan későbbi eredetű, de azért
méltán viseli e nevet, mert az apostoli kornak hittudatát fejezi ki. Jézusnak
a tanítványokhoz intézett elbocsátó (missziói) beszéde, mely az „Atya, Fiú
és a Szentlélek nevébe” való megkeresztelést köti az apostolok lelkére,
részletesebb dogmatikai meghatározás nélkül ugyan, de már azt a hittuda
tot vitte bele az apostoli kor keresztyénségébe, amit az apostoli hitvallás
kifejez.
Az apostoli kor Istenfogalmát legjellemzőbb tételes formában Pál
apostolnak athéni beszédében találjuk meg (Ap. csel. 17,22—31.) Mesteri
kifejezését találjuk meg itt annak a gondolatnak, hogy az egy Isten fölöttünk
(24—25 v.), velünk (26—27 v.) és bennünk (28 v.) van, aki az emberiséget
megtérésre, új életre való feltámadásra (30—31 v.) rendelte. A szentháromságról
szóló tan ugyanezt a gondolatot fejezi ki.
A Jézusba mint Messiásba vetett hit ugyan az apostoli korban a keresztyénséghez való tartozásnak közös jele volt, de azért a történeti ke
resztyénség kettős irányának alapvonalait már e korszakban is megtaláljuk.

Az egyik a zsidó-keresztyén irány, amit a törvényszerűség, a zsidó szoká
sok, szertartások megtartása jellemez, a másik pedig a Pál apostol iránya,
amely szerint a Jézus Krisztusba vetett élő hit teljesen elég a megigazuláshoz, mert az a krisztusi életet oltja bele az ember életébe s így bensőleg
megtisztítja, megnemesíti, szabaddá teszi az embert s tiszta, erkölcsös éle
tet teremt. A történeti keresztyénségnek ez a kettős vonala továbbra is
megmaradt s az első a római katolicizmusra, a második pedig a protestan
tizmusra, az evangéliomi keresztyénségre vezetett.

3.
A középkor keresztyénsége: a római katolicizmus.
Jézus ugyan eleve határozottan tiltakozott az ellen, hogy az ő
vallásába, mely lényegében új élet, a régi vallások elemeit be
olvasszák (a régi posztót az új posztóhoz toldják, az új bort
régi tömlőkbe töltsék, Máté 9, 14—18.), azért a történeti keresztyénség kialakulása és elterjedése mégis csak ezen a vissza
eső úton ment végbe. A zsidó vallásos irányzatnak és a po
gányságnak egyes elemei egyaránt behatoltak a középkor keresztyénségébe.
A zsidós elem első sorban is abban nyilatkozik meg, hogy
a római katolicizmus a keresztyénségben új törvényt, Jézus
ban írj törvényhozót lát, holott a keresztyénség igazi lényege
szerint az isteni kegyelmen alapuló új szövetségnek, az Isten
akaratával megegyező új életnek, a teljes erkölcsi szabadság
nak a vallása, Jézus pedig az isteni kegyelmet biztosító
és új életre segítő Megváltó. Minthogy a római katolicizmus
a keresztyén vallást inkább törvényvallássá teszi a megváltás
vallása helyett, ebből folyólag itt a törvényszerű külső jó cse
lekedeteknek a jelentősége emelkedik ki. így lett a római ka
tolikus egyház egyik lényeges tanává az, hogy az emller az
érdemszerző jó cselekedetek útján igaziil meg.
Zsidós jellegű vonás a római katolicizmusban az is, hogy
magát a római katolikus egyházat Istenországával azonosítjas
Valamint az ószövetségi teokraciát (az istenuralom eszméjét) a
zsidó papság szűk korlátok közé szorította és a saját hatalmá
val azonosította, épenúgy a középkori keresztyénségben is a
papság által képviselt egyház lett az üdvösség egyedüli osztogatója. A fődolog tehát az egyház hatalma előtt faló meghajolás, az egyház tanainak elfogadása'(tekintélyhit), az egyház
által kiszabott érdemszerző cselekedetek (böjtölés, zarándoklás,
miseszolgáltatás, alamizsnaadás, bűnbocsátó-cédula vásárlás
stb.) teljesítése, a többit azután az egyes ember üdvössége ér
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elekében szertartásaival, különösen a miseáldozattal elvégzi
maga az egyház.
Az egyháznak az Istenországával való azonosításából
következik, hogy a római katolicizmus szerint a római egy
ház állandó isteni kijelentésnek van a birtokában s így az egy
házat s ennek fejét a római pápát mint Jézus földi helyettesét
a Szentírás tekintélye fölé helyezi, hitdolgában csalatkozljatlannak tartja (vatikáni zsinat 1870.) s a Szentírás egyedül jogos ma
gyarázójának tekinti. A Szentíráson s a római pápán kívül
hit áolgában tekintélyül még a szájhagyományt (traáiciót) is
elfogadja. Ez magyarázza meg azt, hogy a római egyházba
miként csúszhatott be sok olyan tan, ami az evangéliommal
ellenkezik.
Zsidós jellegű a római katolicizmusnak hierarchikus szer
vezete s a papi rendre vonatkozó tanítása is. Eszerint a pappá
szentelés ú. n. kitörölhetlen jelleget (charakter indelebilis) ad
az egyénnek, ami őt Isten előtt egymagában magasabb fokra emeli
s a klérust a világi rendtől, a laikusoktól élesen megkülön
bözteti. Isten azonban nem a külső elhivatás és megkülönböz
tetés, hanem az egyének élete szerint Ítél az emberek fölött.
A pogányság hatásai a római katolicizmusban főleg a
következők: a szenteknek, Máriának, mint valóságos közben
járó és védelmező félisteneknek, az ereklyéknek tisztelete, a
képkultusz túltengése, bizonyos megszentelt tárgyakhoz fűződő
szellemi erőknek varázslatos hatása (oltári szentség, szentelt
víz stb.), általában a titokzatos és érzékies elem érvényesülése
a vallásos élet minden ágazatában. Ezeknek a hatásoknak kö
vetkeztében lett a római katolicizmusnak egyik fő jellemző
vonásává az, hogy a láthatatlant láthatóvá, az érzékfölöttit,
a szellemit érzékivé, a mennyeit földivé teszi.
Jegyzet. Jézus ugyan tanítványaiért így imádkozott: „Nem azt kérf*m,
hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól“
(János 17, 15), de azért a keresztyénség különböző idegen hatások alatt
elég korán világkerülő és világmegvető irányzatot vett, ami a remete és
szerzetesi életeszményben öltött alakot. — Az üldözések megszűntével s
különösen a népvándorlás idején felébredt ugyan a keresztyénségben a vilá
got meghódító irányzat, de az egyház a középkorban Isten országával saját ma
gát azonosította s így saját hatalmának nagyobbításában látta a keresztyén
ség feladatát; az Istenuralom helyébe lépett a papi uralom, Istenországa
helyébe a pápaság világi állama.
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Az egyház világuralmi törekvésével szoros összefüggésben van a
középkor keresztyénségének Istenfogalma. Eszerint Isten mint tiszta
szellem az ő világ fölötti létében a mindenségnek teremtője és ura, az ő
léte az igazi valóság; a világgal s az emberrel azonban egyedül csak az
egyház, még pedig kizárólag a római katolikus egyház utján lép viszonyba
Istennek az egyházzal való viszonyba lépése sem annyira az örök
Ige, Jézus Krisztus —, mint inkább az egyház szentéinek a közvetítése,
s a papok szertartásai útján történik. Az örök Igét, Jézus lelkét így
az egyházban magának az egyház képviselőinek és vezetőinek lelke háttérbe
szorította s így Jézus helyébe lépett maga az egyház s ennek főképviselője,
feje: a pápa. Minthogy az egyház és pápa magának Isten fiának, Jézusnak
helyettese a földön, tehát az egyházhoz s a pápához való viszony magát
az Istenhez való viszonyt jelenti. Az egyházhoz való ezen viszonynál fogva
az egyénnek önmagában való értéke és szabadsága teljesen háttéibe szorul.
Ez alapon különösen a pápaság világuralma idején csak a tömegnek van
értéke és jelentősége. Hivatása az, hogy az egyház látható fejének a feltét
len hatalma alatt álljon. így az egyesnek főkötelessége, hogy az egyháznak
magát feltétlenül alávesse; az üvösségről azután gon loskodik maga az
egyedül üdvözítő egyház.

4.
Az újkor keresztyénsége: a protestantizmus. A refor
máció világtörténeti jelentősége abban áll, hogy a jézusi keresztyénség lényeges elveit felszínre hozta, az életbe átvitte s
egyház alkotó hatalommá, az újkori művelődés rugójává tette.
A protestantizmus szerint a keresztyénség a Jézus Krisz
tus által a földön megalapított új szövetségkötés Istennél s az
abból fakadó igaz élet. Ennek a szövetségnek tényezői Isten
részéről a kegyelem, az ember részéről pedig a hit. Ez alapon
a protestantizmusnak egyik lényeges elve az, hogy „az ember
a hiz által igazul meg Istennek kegyelméből a Jézus Krisz
tusnak érdeméért.“ Ezzel a protestantizmus a valójában nemes
cselekedetek jelentőségét nemcsak hogy nem kicsinylk hanem
ellenkezőleg az igazi tiszta erkölcsnek alapját veti meg. Bizo
nyos szertartásos és kegyesnek, jónak látszó cselekedetek ugyanis
még nem teszik Isten előtt igazzá az embert, ellenben az ember
lelkét megnemesítő élő hit igazi erkölcsi értékkel biró valósá
gos jó cselekedeteket hoz létre. — A hit által való megigazulás
elvét a protestantizmus anyagi elvének nevezzük.
A hit által való megigazulás fontos elvéből folyik a pro
testantizmusnak az egyházra vonatkozó felfogása is. Az egy
ház — mint az Istennel a Jézus Krisztus által szövetségbe lépő
emberek közössége — Istennek kegyelméből a hit alapjá?i jő
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létre. Azt pedig, hogy hite alapján ki lép Istennel szövetségbe,
ki tartozik igazán az ő országába, egyedül Isten tudja megálla
pítani. Ebből folyólag az egyház — mint a Jézus Krisztushoz
már valójában megtért embereknek szellemi közössége — látha
tatlan. A láthatatlan egyháznak külső szervezetbeli korláta
nincs. — A protestantizmus magával Isten országával csak a
láthatatlan egyházat azonosítja s attól megkülönbözteti a föl
dön szervezett látható egyházat, amelynek tagjai azok, akik
az Atya Fiú- és Szentlélek nevébe megkereszteltettek. A látható
egyházat nem tekinti az üdvösség osztogatójának, hanem egye
düli feladatául azt tartja, hogy Isten országát szolgálja, azaz
Isten igéjével, a szentségek kiszolgáltatásával a láthatatlan
egyháznak, Isten országának neveljen tagokat.
A protestantizmusnak a legfőbb vallási tekintélyre vonat
kozó elve is a hit által való megigazulás tanával van szoros
összefüggésben. A hit alapján juthatunk ugyanis Istennel szö
vetségbe; ennek a hitnek tárgyát és erejét, Istennek a Jézus
Krisztusban megjelent kegyelmét pedig a maga teljességében
a Szentírás tárja elénk aszerint, amint Jézus Krisztus eljövete
lét az Isten előkészítette (ószövetség) és amint Istennek nagy
szeretete Jézus Krisztusban a maga teljességében megtestesült
(újszövetség). Ennélfogva hit dolgában feltétlen zsinórmérték,
szabályozó tekintély nem lehet más, mint egyedül a Szent
írás. A reformáció a keresztyén vallást az emberi tekintély
hatalma alól az által tudta felszabadítani, hogy egyedüli tekin
télyül Isten igéjét fogadta el, amivel az emberi tévedéseket és
visszaéléseket a vallásból s egyházi életből kiküszöbölte. A
protestantizmus ezen elve alapján az istentisztelet lényegévé és
középpontjává az Isten igéjének hirdetését tette és nagy gondot
fordít a Szentírásnak a nép nyelvére való lefordítására és ter
jesztésére. A protestantizmusnak a Szentírás szabályozó jelen
tőségére vonatkozó felfogását a protestantizmus alaki elvének
nevezzük.
A bit által való megigazulás elvével függ össze a protes
tantizmusnak az a felfogása is, mely szerint a hierarchiailag
szervezett papi rendet, a laikusok és a klerikusok között való
különbségtételt nem ismeri. Isten ugyanis hitük és erkölcsi
életük alapján Ítél az emberek fölött s nem aszerint, hogy az
egyén részesült-e a pappáavatás u. n. szentségében, avagy
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nem. Valamint a rangban, épenúgy a kötelességek lényegében
sem lehet az egyház tagjai között különbség, mert minden
keresztyén ember egy közös erkölcsi törvény alatt á ll; minden
kinek egyformán kötelessége az, hogy a különleges élethiva
tásának megfelelő körben a legfőbb jót, Isten országát szolgálja.
A hívek lelki gondozása s a jó rend fenntartása érdekében
egyházunkban is szükség van ugyan a szervezett lelki tanítói
hivatalra, de a lelkipásztorok tisztüket itt nem a külön papi
jelleg, hanem a gyülekezet megbízása alapján töltik be. — A
protestantizmusnak az egyház tagjaira vonatkozó felfogását az
egyetemes papságról szóló elvnek nevezzük.
Ezeken kívül a protestáns vallásos felfogásnak egyik lé
nyeges jellemvonása még az, hogy a keresztyén vallás benső
szellemi lényegét élesen megkülönbözteti a vallás jelképeitől,
szimbólumaitól s ez utóbbiakat pusztán a benső szellemi tarta
lom kifejezőinek tekinti. így a keresztyénségnek tiszta szelle
miségét is legjobban a protestantizmus juttatja kifejezésre.
Minthogy a protestantizmus a benső lelki élet megnemesítésére, megtisztítására, a lelkiismeret nevelésére, az erkölcsi
szabadságra helyezi a fő súlyt, ebből folyólag a gyakorlati
életre erkölcsi tekintetben rendkívül áldásos befolyást gyako
rol. így a keresztyénséget mint az igaz erkölcsiség és szabad
ság vallását is a különböző vallási irányok között legméltób
ban a protestantizmus képviseli.
Az Isten igéjében gyökerező lelkiismeretbeli szabadsággal,
a valódi felvilágosodás ügyét támogató irányzatával, a tiszta
igazságnak érvényre juttatásával a protestantizmus a valódi ha
ladás ügyének mindig a legodaadóbb munkálója volt. A pro
testantizmus vallási tekintetben is a folytonos fejlődés elvét
képviseli, ami mindig az evangéliom alapján álló reformáció
útján megy végbe.
Jegyzet. Akik a protestantizmusban ezen elnevezés közkeletű haszná
lata alapján pusztán csak óvástételt, kizárólag csak negációt, tagadást lát
nak, azok a protestantizmus valódi lényegét nem ismerik. Maga az elneve
zés is eredetileg nyilvános bizonyságtételt jelent. A protestantizmus bizony
ságtétele pedig Jézus Krisztus tiszta, meghamisítatlan evangéliomáról szól.
A protestantizmus lényege, pozitív alapja és tartalma tehát az evangéliom.
Ami benne tiltakozás és tagadás, az is az evangéliomi igazság érdekében
történik; ugyanis tiltakozik mindaz ellen, ami ellenkezik az evangéliommal
és ami Isten igéjének a diadalra jutását megakadályozza, hogy ilyen formán az
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akadályok elhárítása után az evangéliom alapján pozitív munkát fejthessen
ki Isten országa terjesztése érdekében. Luther is a Szentírásra mutatott,
midőn a wormsi birodalmi gyűlésen tiltakozó szavát felemelte ; a speyeri
protestáció is azért hangzott el, hogy semmi akadály ne álljon útjában an
nak, hogy Jézus evangélioma meghódíthassa a szíveket. Evvel megdől a
protestantizmus ellenségeinek az a vádja is, hogy a protestantizmus minden
tekintélyt elvet és szabad utat enged az önkénynek, zabolátlanságnak és
szellemi tekintetben anarchiára, a politikában forradalomra és erkölcsi'téren
bomlásra vezet. Az igazság épen az ellenkező oldalon van, mert a protes
tantizmus csak az isteni igazság és jog ellen törő emberi tekintélyeket veti
el, a hamis bálványokat dönti le, hogy az igaz tekintélyt, Isten igéjének
tekintélyét emelhesse azoknak helyére. Az isteni igazságnak és az emberi
jogoknak a szívbe és életbe átvitelével pedig egyenesen az anarchiának, a
forradalmaknak és az erkölcsi bomlásnak a megakadályozására van hivatva.
A protestantizmus valódi lényegét és az eszményi keresztyénséghez való viszonyát szintén annak Istenfogalma tárja elénk a maga teljes
ségében és az egyes protestáns jellegű egyházak, vallási közösségek között
fennforgó különbségeket is az Istenfogalomra vonatkozó árnyalati különb
ségekre vezethetjük vissza. Az evangéliomi alapot hangsúlyozó vallási
irányoknak az eszményi keresztyénséghez való viszonya és egymás közötti
különbsége ugyanis attól függ, hogy miképen fejezik ki azt a gondolatot,
amely szerint Isten fölöttünk, velünk és bennünk van és miként fogják fel
azt, hogy a keresztyén vallás a kegyelem vallása E tekintetben két főirány
van, az egyik a németországi, a másik a svájci reformáció iránya. Mind
egyik irány a protestantizmus anyagi és alaki elvén nyugszik, a különbség
közöttük abban áll, hogy Isten világfölöttiségének (transcendens lét) és a
világban létének (immanens lét) viszonyát különböző mértékben és árnyalat
ban tüntetik fel. Ennélfogva a protestantizmus két főiránya között a kü
lönbség nem abszolút, hanem csak relativ.
Luther Istenfogalma az Istennek világfölöttiségét és a világban
létét teljesen egyenlő mértékben emeli ki. Isten nemcsak örök világfölötti
fenségében uralkodik, hanem egyúttal a világban benne él, hat és munkál
kodik s a maga teljességében a földön Jézusban jelent meg s az evangéliom
utján mint Szentlélek jő érintkezésbe az emberekkel. Ez alapon evangélikus
egyházunk Isten fogalma teljesen azonos az eszményi keresztyénség lénye
gével, mely szerint „Isten fölöttünk, velünk és bennünk van.“
Zwingli és Kálvin Istenfogalmában is benne rejlik az, hogy Isten
vele van a világgal, de ezzel szemben Istennek világfölöttiségét mégis job
ban kidomborítja. Eszerint Isten az ő megközelíthetlen fenségénél fogva
nem egyesülhet e világ ellemeivel s így Jézusnak emberi természetébe sem
olvadhatott bele teljesen az isteni. Minthogy Isten nem száll le az ő fen
ségének magasságából, ebből folyólag az egyháznak minden szellemi és
világi hatalmát, fegyelmező erejét is fel kell használni arra, hogy e világ
emelkedjék fel Istenhez. Innét van az, hogy a svájci reformáció sok tekin
tetben már az ószövetség törvényszerű jellegét viseli magán, a külső erő
szaknak és hatalomnak eszközeit inkább alkalmazza, míg Luther az igét
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hirdeti, az evangéliomi igazságról vallást tesz s a többit derült arccal, biza
lommal Istenre bizza.
Az Istennek a világban való életét kevésbbé hangsúlyozó vallásos
felfogásnak szélső irányai az unitarianizmuson és a szombatosságon keresz
tül egyenesen a zsidóságba vezetnek vissza, a baptista irányzatokban pedig
szinte egyedüli birtokul foglalják le a maguk számára Isten országát. (L.
Lie. Preuss Jánosnak a .Lutheri és kálvini vallásosságé c. művét. Ford.:
Dr. Szlávik Mátyás.)

II. FEJEZET.

A világnézet és életfelfogás nevezetesebb bölcsészeti
rendszerei.
7. A lét megértésének fö bölcsészeti alapirányai.
Az emberi bölcselkedő ész már ősidőktől fogva folyton
kutatta a lét érteimét és lényegét s e bölcselkedés eredményeképen többféle világnézet, életfelfogás keletkezett. A bölcseleti
világnézet terén két fő alapirányt különböztethetünk meg. Az
egyik a létezés megértésében, magyarázatában az érzékfeletti
elemet teljesen kizárja. Ez az u. n. naturalista irány A má
sik pedig azt hangsúlyozza, hogy a létezés lényegének, értel
mének és céljának helyes és teljes felfogásához a kellő alapot
maga a tapasztalati világ nem adja meg, tehát a gondolkodás
kénytelen a tapasztalati jelenségek mögött rejlő lényeget, a
közvettlen természeti okokon túl levő legvégső okot keresni. A
filozófiai gondolkodásnak ezt az irányát metafizikának nevezzük.
A bölcseleti világnézetnek a szerint is két főiránya van,
hogy egy, vagy pedig két lényeget (állag, substancia) vesz-e fel
a világ egészének a megértéséhez. Eszerint a filozófiai világ
nézet vagy monisztikus, vagy dualisztikus. Azt a felfogást,
mely a világ egységét és lényegét magában a természetben
látja, fizikai monizmusnak nevezzük. Ezzel szemben a szellemi
monizmus valódi létezőnek csak a szellemet tekinti s az
anyag szerinte nem más, mint a szellem megnyilvánulása. A
filozófiai dualizmus pedig a szellem és anyag kölcsönhatá
sát elismeri ugyan, de mindegyiket Különálló valóságnak te
kinti s azoknak lényegét teljesen különbözőknek tartja.
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8. A filozófiai monizmus.
a) A fizikai monizmus.
1. Az anyagi monizmus, vagy materializmus. A mate
rializmus az egész mindenséget, az élet összes jelenségeit ki
zárólag az örökkévaló anyag öntudatlan változásaiból igyekszik
megmagyarázni. E szerint az anyagon kívül felsőbb hatalom
ról, isteni teremtésről, gondviselésről, előrelátó céltudatosság
ról nem beszélhetünk; minden magától van, lesz és fejlődik;
a lelki élet sem más, mint csak az anyagnak sajátszerű nyilvánulása.
Az egyes lények keletkezését a materializmus az atomok
találkozására vezeti vissza. Ha azonban azt kérdezzük, vájjon
mi az oka annak, hogy a különböző atomok oly célszerűen,
bölcs rendben találkoztak, erre a materializmus nem tud mást
felelni, minthogy ez pusztán véletlenül történt. Azon állítás
ellen pedig, hogy a nagy tervszerűséget magában rejtő csodás
világmindenség pusztán véletlenből, kizárólag az öntudatlan
természeti erők működése folytán keletkezett volna, maga a
józan értelem tiltakozik.
A materializmus a lelket mint önálló lényeget (szubstanciát) tagadja s azt pusztán az anyag termékének, váladékának
tekinti. Az öntudatos lélek és a test ugyan szoros összekötte
tésben, kölcsönhatásban van az emberben, de a szellemi jelen
ségek annyira különböznek az anyagiaktól, hogy azonosoknak
egyáltalában nem tekinthetők. Az anyagnak nincs tudata ön
magáról, az állati észrevevőképesség sem tudatos, egyedül az
emberben van meg az a minden érzéki vonástól ment tulaj
donság, ami az embernek öntudatos személyiségét biztosítja.
Az öntudatosságunkat biztosító s az anyagtól különböző titok
zatos szubstanciát léleknek, szellemnek nevezzük.
Már ezekből is nyilvánvaló, hogy az életben sok olyan
jelenség van, amit a materializmus alapján megmagyarázni nem
lehet. A materializmusban ezeken kívül még sok következetlenség
és ellenmondás is rejlik. Ezek miatt a természettudomány
elfogulatlan képviselői is leléptek már arról a filozófiai alap
ról, amelyet a materializmus képvisel.
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Jegyzet. Sokan ma azt hiszik, hogy a materializmus valami új tudo
mány, mely a régi metafizikai rendszereket halomra dönti, pedig már a
régi ión természetbölcselők (Thales, Anaximandros, Anaximenes) azt mondot
ták, hogy a dolgok lényege és ősforrása egyedül az anyag (víz, határozat
lan és végtelen ősanyag, levegő). Demokritos pedig (sz. Kr. e. 470 körül)
azt tanította, hogy minden ami létezik, végtelenül apró testecskéknek
az atomoknak egyesülése és szétválása útján jött létre. — Az ókor materi
alizmusát a keresztyénség hosszú időre teljesen elhallgattatta, míg végre
azt a 17-ik században egyes tudósok ismét felújították (Gassendi Péter,
Hobbes Tamás.) Vallásellenes irányzatot azonban a materializmus főleg a
18-ik század végén és a 19-ik században vett (Holbach, Feuerbach,
Büchner, Haeckel).
A materializmusnak egyenesen tudomány ellenes voltát mutatja az az
állítása, mely szerint csak az létezik, amit érzékeinkkel fel tudunk fogni,
holott még a fizikai világban is vannak olyan nyilvánvaló hatások és tények,
amiket érzékszerveinkkel felfogni nem tudunk. Ha pedig van olyan fizikai
valóság, ami az érzéki megismerés határán túl van, akkor értelmünknek
is meg kell engedni azt, hogy van olyan szellemi valóság is, amely a ter
mészeti valóság fölött áll. Ennek bizonysága magának az embernek szelle
misége is.
Azt a körülményt, hogyha az idegrendszer megbomlik, akkor a lélek
is betegesen, rendellenesen nyilatkozik meg, nem lehet annak igazolására
felhozni, hogy a lélek a test terméke. A tényállás ugyanis nem az, hogy a
szellemiség az anyagnak bizonyos finomult váladéka, hanem a dolog úgy
áll, hogy ép és egészséges testi szervezetre van szükség, hogy a szellem
egészséges módon nyilatkozhassék meg.

2.
Az energia-elmélet. Minthogy a materialisztikus világ
nézet sem természettudományos, sem pedig filozófiai alapon a
maga teljességében nem állhat meg, azt bizonyos körökben
az energia-elmélet váltotta fel. Ez az irány szintén arra törek
szik, hogy a világ lényegét, értelmét és feladatait pusztán a
természeti élet egyedüli létezése és egysége, a természeti monizmus alapján magyarázza meg. A materializmussal azonban
szakit, mert szerinte sem a jelenségek lényegét, sem pedig
a természet egységét a puszta anyag alapján megérteni nem
tudjuk. Eszerint az elmélet szerint az egész mindenség lényege,
titka nem más, mint a fizikai változások előidézője: az energia.
Az anyagot és a szellemet is az energia viszonyok eredmé
nyének tekinti.
Az energia-elméletnek tudományos nézőpontból az alap
hibája az, ami a materializmusé. Az energiáról sem tudunk
3*
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ugyanis mást, mint hogy ez fizikai értelemben a testek ama ké
pessége, amelyek alapján munkát végezhetnek. Ez alapon az
energiát az anyaggal sem azonosítani, sem pedig az anyagnak
és a szellemnek keletkezését belőle megmagyarázni nem lehet.
Az energia elmélet képviselői a legnagyobb visszaélést
szintén azzal követik el, hogy a természettudomány nevében
annak határait tulajdonképen átlépik, a vallással szembe he
lyezkednek és elméletükkel a vallást az emberek lelki világá
ból kiszorítani és azt teljesen helyettesíteni igyekeznek. Mint
hogy az energia elméleten alapuló filozófiai rendszer a vallás
helyettesítésére nem képes, törekvésével a kérdésben járatla
noknál csak megtévesztést és zavart idéz elő.
Jegyzet. A fizikának tagadhatlanul igen fontos vivmánya az energia
megmaradása és átalakulása törvényének a felismerése. Az egész elmélet
azonban csak a jelenségek egy részének, nevezetesen a mozgásnak a meg
magyarázására alkalmas. Ostwald Vilmos erre a szűk alapra mégis egy
oly filozófiai világnézetet igyekszik felépíteni, amely a mindenség összes
természeti, szellemi és erkölcsi jelenségeire kiterjed.
Ostwald műveiben sok tudományosan értékes gondolat van ugyan,
de amidőn a vallás kérdéseiről beszél, ott teljesen háttérbe szorul nála a
tudós alapossága és tárgyilagossága. — Különben a naturalisztikus monizmus útja teljesen megnyugtató a keresztyén vallás lényegét és benső ere
jét ismerő emberre nézve. Ostwald természettudományos alapon megadta a
halálos döfést az egyoldalú materializmusnak, ugyanaz a természettudomány
majd kivégzi az energia elméletből mint filozófiai rendszerből is azt, ami
abban igazság nélkül való s kiegészíti annak egyoldalúságát.
A temészettudomány terén máris találkozunk olyan jelenségekkel,
amelyek azt mutatják, hogy a természettudomány és a keresztyén vallásos
világnézet egyre jobban összhangba jutnak egymással. Ennek bizonysága a
természettudományban a vitaiizmus elmélete (Hartmann Ede, Reinke, Driesch),
melynek alapgondolata az, hogy az életfolyamatokban olyan anyagtalan
életerők rejlenek, amelyek nem azonosak a mechanikai munkát végző ener
giákkal, hanem mint a szerves célszerűség okai, az életnek nevezett csudás jelenség tényezői szerepelnek. Arra a kérdésre természetesen, hogy
ezek az életerők miképen jutottak a világba, vagy legalább is az első sejtbe,
a természettudomány a maga rendeltetésénél fogva feleletet nem adhat, de
igenis már helyet ad a vallás feleletének. Azért egyre közeledik az az idő,
amidőn a természettudomány nem ellenlábasa lesz a keresztyénségnek, ha
nem támogatója, emelője, terjesztője.

3.
A fizikai monizmus következményei az erkölcsi téren.
A fizikai monizmusnak egyik alakja sem alkalmas arra, hogy
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a létezés nagy értelmét a maga teljességében megmagyarázza.
Már e miatt sem fogadhatjuk el azt világnézetünk alapjául.
Gyakorlati következményei pedig egyenesen veszedelmesek. Ha
ugyanis minden csak az öntudatlan természetnek a műve, akkor
isteni akaratról s tökéletes érvényű erkölcsi törvényről s az
embernek erkölcsi méltóságáról nem beszélhetünk. Ezen az
alapon az erkölcsi felfogás csak a viszonyok természetes kö
vetkezménye: jó az, ami az embernek közvetlenül hasznára
válik; az ember pedig pusztán a természetnek rabja marad,
mert itt hiányzik az az erő, mely őt ebből a rabságból felsza
badíthatná és igazán szabad személyes lénnyé tehetné. Ha
pedig nincs magasabb erkölcsi törvény, nincs bűntudat s az
ember nem törekszik a valódi lelki szabadságra, akkor meg
szűnik a lelkiismeret, eltűnik a felelősség érzet is s a bete
ges, szűk látókörű önzés és az egyéni önkény lesz úrrá az
életben, ami a társadalomban csak zavart és sülyedést idéz
elő. — Az a világnézet tehát, mely az önzésnél magasabb er
kölcsi törvényt nem ismer és gyakorlati hatásában a lelkiismeretet, a felelősségérzetet ki akarja oltani az ember szívéből,
a haladni kívánó társadalomban uralomra nem juthat.
Jegyzet. Egyik másik monisztikus elmélet ugyan lényeges erkölcsi
törvény gyanánt a szeretetet állapítja meg és az emberi nem megnemesítését hangsúlyozza, de a fizikai monizmus alapelvei tulajdonképen nem
adnak helyet annak a magasabb lelki erőnek, ami a szeretetnek megvaló
sítására és az emberi nem megnemesítésére valójában képes is. Ezeknek a
monis^Ulus ethikai irányoknak képviselői tulajdonképen következetlenek
önmagukhoz. A fizikai monizmusnak egyedül logikus folyománya a Nietzsche
erkölcstana, ami a keresztyén erkölcsi felfogásnak tökéletes ellenlábasa.
Ettől azonban már több monista is megijedt. Nietzsche ugyanis a fizikai
monizmus főelvének, a természet önkifejlésének végső következményeit az
emberi életre alkalmazta. Nietzsche fő erkölcsi elve e szerint a tapasztalati
állapotban levő természeti ösztön szabad folyása, ami a magasabbrendű
embert (Übermensch) hozza létre; a legfőbb jog pedig ezen az alapon a
hatalom önkénye. A történelem és a való élet számtalan példában mutatja,
hogy ez az irány nem a valódi haladásra, hanem a züllésre, bomlásra és
bukásra vezet.
Häckel ugyan fő erkölcsi elvként az „egoizmus és az altruizmus
természetes egyensúlyát” állapítja meg, ami tulajdonképen azonos a „sze
resd felebarátodat, mint tenmagadat” parancsolatával, de ez az egyensúly
nem következik a tapasztalati természetes állapotból s így az a fizikai
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raonizmus alapján meg nem valósítható. — Ostwald erkölcsi fő elve az ún. energetikai imperativus: „ne pazarold el az energiát, hanem értékesítsd”'
jó irányban — bár soványabb tartalommal — szintén azt foglalja magában,,
amit a keresztyén erkölcstan intése: „használd fel képességeidet az Úr
által kiszabott rendeltetésed értelmében.” Az emberben azonban vannak
olyan energiák is, amelyek romlást idéznek elő; ezeket értékesítés helyett
inkább meg kell semmisíteni. így Ostwald energetikai imperativusa nem
képes az igaz életre vezetni s nem tudja pótolni sohasem a keresztyén
erkölcsiség fő elvét: „Élj emberi rendeltetésednek megfelelő életet, ámi
másképen nem valósítható meg, mintha keresed Istennek országát és an
nak igazságát.”

b )

A szellemi monizmus.

A szellemi monizmus (spiritualizmus) szerint az egyedüli
létező a szellem, az anyag csak látszat. Ez az elmélet ugyan
lehetővé teszi a lelki élet önálló jelenségeinek megértését; de
épen úgy nem tudja megmagyarázni azt, hogy miképen lett a
szellemből az anyag, valamint a materializmus nem képes az
anyagból megfejteni a lelki jelenségeket.
Annak az életfelfogásnak, mely a valóság lényegét a
szellemi életben látja, két fő iránya van, ú. m. az objektiv és
a szubjektív idealizmus.
jegyzet. Az objektív idealizmus szerint az egész világmindenség nem
más, mint egy végső cél szolgálatában álló akarati jelenségek összessége.
Ezt az életfelfogást azért voluntarizmusnak is szokták nevezni (Wundt,
Paulsen). Ez az irány sem elégíthet ki teljesen bennünket, mert az öntu
datlan és értelem nélküli vak akarat alapján a világnak tervszerű haladását
nem érthetjük meg.
A szubjektív idealizmus szerint a világ nem más, mint az ember
képzete. („Esse = percipi,” Berkeley. „A világ az én képzetem,” Schopen
hauer. „Az ember” világa „az én” kivetített alkotása.” Böhm Károly.) Kép
zeteink azonban a dolgokról csak úgy támadhatnak, ha azok reánk hatást
gyakorolnak; így tehát a világkép megalkotásában a szubjektív momentu
mok mellett nem mellőzhetjük azt sem, hogy a jelenségeknek objektív lé
tezését is elfogadjuk. Ha tehát a világnak önmagában való létét s valódi
lényegét teljesen nem is ismerjük, azért a beléje helyezett igazságokat az
Alkotó által meghatározott úton és módon felfoghatjuk és emberi rendelte
tésünk érdekében felhasználhatjuk. Reánk vonatkozólag pedig ez a fődolog-

37

9. A panteizmus.
A monizmusnak vallásos jellegű felfogását panteizmusnak
nevezzük. E szerint Isten és világ, szellem és anyag ugyanaz.
A panteizmus kétféle aszerint amint tulajdonképeni szubstan■ciának (állomány, állag, lényeg,) a szellemet (;idealisztikus
panteizmus), vagy pedig az anyagot (materialisztikus pante
izmus, Háckelj tekinti.
A panteizmus tudományos alapon azért nem állhat meg,
mert ez vagy a világ tagadására (ind vallásbölcselet), vagy
pedig a világ végső okának elvetésére (fizikai monizmus) vezet.
Az Isten és a világ azonossága alapján sem a bűnnek, sem a
fejlődésnek kérdését megoldani nem lehet. Erkölcsi tekintetben
sincs nevelő hatása annak az életfelfogásnak, mely a legfőbb
jót nem a világ fölé emeli, hanem azt a világgal s önmagunk
kal azonosítja.
le yzet. A régi panteisztikus vallási rendszerek az isteni lényeg fel
oszlása, emanációja alapján magyarázzák a világ létrejövetelét és lényegét.
Ha azonban az isteni lényeg él a maga teljességében mindenben és min
denkiben, akkor az egyes lények között semmiféle különbség nincs, akkor
a személyiségnek tudata és a felelősségnek érzete is megszűnik. Ha már
teljesen az istenségben élünk, akkor az Isten után való vágyódásnak, a val
lásnak sincs már tulajdonképen helye.
A panteizmusnak az az ága pedig, mely őslétezőül egyedül csak az
anyagot fogíutja el, a világ kibontakozásának és fejlődésének elvéül az ú. n.
természetes Evolúciót tartja. E szerint az ősanyagból teljesen önmaguktól
fejlődnek ki az egyre tökéletesebb és tökéletesebb lények. Ha most ebbe a
materialisztikus elméletbe az Isten gondolatát beleviszik, akkor ennek kö
vetkezménye az lesz, hogy maga az istenség is egész a végtelenségig foly
tonos fejlődés alatt van, ami magának az Istennek fogalmával ellenkezik.
A dolog pedig úgy áll, hogy Isten nem úgy fejlődik ki a világban, hanem
eleve volt, hogy a világ fejlődése végbe mehessen.

10. A filozófiai dualizmus
A jelenségeknek két csoportját, t. i. a szellemi és termé
szeti jelenségeket se nem azonosíthatjuk, sem egymásból leve
zetni nem tudjuk. így maga a tapasztalat az ú. n. dualisztikus
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felfogásra vezet, mely szerint a szellem és anyag lényege tel
jesen különböző s így mindegyiknek meg van a maga önálló
sága. Az ember egyéniségében ugyan a kettő kölcsönhatásban
van egymással, de azért az egyiket a másikkal azonosítani
nem lehet.
Minthogy a filozófiai dualizmus alapján már elismerhetjük
a szellemnek vezető, irányító, uralkodó hatalmát az anyag
fölött, ennélfogva ez az életfelfogás nem csak megengedi Isten
eszméjének a felvételét, hanem egyenesen utal reá.
A filozófiai dualizmus vallásos jellegű felfogása két irány
ban öltött alakot, ú. m. a deizmusban és a teizmusban.
1. A deizmus a 17. és 18-ik század ú. n. szabadgon
dolkodóinak a felfogása volt, amely elismeri Istent a világ
teremtőjének s az erkölcsi törvény megalkotójának, de azt
tanítja, hogy Isten a világ megalkotása után magára hagyta
a világot.
Életfelfogásunkat ezen az alapon sem építhetjük fel, mert
a létnek egyik fontos tapasztalati tényezőjét mellőzi, t. i. az
isteni gondviselést. Azt pedig kénytelenek vagyunk észre venni,
hogy amint a világ letér a teremtésben megállapított útjáról,
eltér a kijelölt céltól, egy fensőbb hatalom az emberi akarat
ellenére is visszatéríti a kijelölt útra. Isten tehát nem hagyta
magára a világot, hanem közvetlenül is belenyúl sorsának
intézésébe.
2. A teizmus. A fentebbiek alapján nem marad más hátra,
mint annak elfogadása, hogy van egy a világ fölött álló szel
lemi hatalmasság, ki megalkotta a világot, annak természeti és
erkölcsi rendjét megállapította, de egyúttal vele is van világá
val, azt fenntartja és örök célja felé vezéreli. Ez a világ fölött
lévő és a világgal viszonyba lépő szellemi lény az Isten.—
Ezt a felfogást teizmusnak nevezzük, ami az uralkodó monoteisztikus vallási rendszereknek alapjáúl szolgál.
Jegyzet. Hogy a gondolkodó értelmet is legjobban a teisztikus állás
pont elégíti ki, azt teljes világossággal Eucken Rudolfnak, a nagy jénai fi
lozófusnak az életbölcselete mutatja. Eszerint az egyes embernek és az
emberiségnek feladata nem más, mint küzdelem az élet szellemi tartal
máért. A szellemnek kell tehát úrrá lenni a természet fölött, hogy az egyes
ember a szó igaz értelmében személyiséggé legyen, az emberiség pedig a

valódi művelődés áldásaiban részesülhessen. Ez a cél pedig feltételezi egy
magasabb szellemi életnek az önállóságát. A természet ugyanis a saját lé
nyegénél jobbat nem nyújthat, az tapasztalati állapotában ellentmond az
eszménynek. A világnak szellemi értékekkel Való gyarapodása tehát csak egy
magasabb önálló szellemi világból szármázó lelki és erkölcsi erőknek érvé
nyesülése útján mehet végbe. Ilyen formán az új tökéletesebb élet nem le
het magának a természetnek az alkotása, hanem az pusztán csak egy fensőbb szellemi életnek az emberre s a világra való hatása útján jöhet létre,
így tehát az életnek az emberi cél nézőpontjából való szemlélete egyene
sen a valláshoz, még pedig közelebbről véve határozottan a keresztyénséghez vezet.

ül. FEJEZET.

A vallástörténeti és bölcseleti vizsgálódás eredményei.
11. A filozófia és a vallás szerepe a megbízható életfel
fogásban.
A világnézet fő jelentősége reánk nézve tulajdonképen
abban áll, hogy segítségével mi emberek megtaláljuk a világ
ban helyünket, felismerjük rendeltetésünket s ez alapon mun
káljuk életünk boldogságát. Két főúton törekszik erre az
ember; az egyik a vallásnak, a másik pedig az értelem böl
cselkedésének az útja. Legmagasabb fejlődési fokán mindegyik
az „igaz élet“-et tekinti a világfelfogás lényeges kérdésének.
A kettő közül njtfst már világnézetünk teljesen megbízható
alapját ott találjuk meg, amely úton az igaz életre jutás va
lósággá is lehet.
Fel-felújul ugyan mindig az a törekvés, hogy a filozófiai
gondolkodás a világ létét és értelmét a világ fölött álló hatal
masság mellőzésével magyarázza meg, de ismételten kitűnik,
hogy ezen az alapon minden lényeges kérdésre kiterjedő, tel
jesen megnyugtató s az emberiséget céljához vezérlő életfel
fogás birtokába nem juthatunk. Ezért a filozófia is vissza viszszatér ahhoz a felfogáshoz, amely szerint a mindenséget a ter
mészet fölötti okok mellőzésével teljesen megérteni s a ma
gasztos emberi hivatást a szellemi világból származó magasabb
erőknek felvétele nélkül teljesíteni nem lehet. így a világnézet
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teljessége érdekében az elfogulatlan filozófiai gondolkodás
maga utal a vallásra.
A filozófia azonban a vallásra való utalásnál tovább nem
m ehet; következtet ugyan a vallásnak szükséges voltára, de
magát a vallást nem pótolhatja. A filozófia és a vallás szerepe
tehát a megbízható világnézet megalkotásánál abban áll, hogy
a filozófia megadja életfelfogásunknak a kereteit, a „honnan
és hová“ kérdésre azonban már csak a vallás tud megfelelni.
A filozófia segítségével világképet alkotunk magunknak, a
vallás pedig az élet küzdelmeire nemesítő erőt, lelki vigaszt,
megnyugtatást ad a mi lelkűnknek. A filozófia az élet jelensé
geit vizsgálgatja, rendszerezi, a vallás hivatása pedig az, hogy
az igaz életre, az igaz boldogságra vezessen. Minthogy pedig
reánk nézve legfontosabb az igaz élet, a valódi boldogság el
nyerése, ennélfogva a megbízható világnézet megalkotásánál
döntő szerephez kell jutnia a vallásnak.
12 A vallás lényege és keletkezése
1. A vallás meghatározása**^ vallások történetéből azt
látjuk, hogy a vallás nem az értelem következtetése Isten lé
tezésére, hanem az embernek közvetlen tapasztalata, meggyő
ződése Isten létezéséről s ennek alapján az ember viszonya
Istennel. Ez a viszony az ember lelki életének különböző fo
kozatai szerint különböző jelleget nyer. így a vallás a legalsóbb
fokon egy vagy több felsőbb hatalomtól való függésnek az
érzete; magasabb fokon a vallás az egy igaz Istentől való füg
gésnek az érzete, az igaz Istennek s az ő akaratának az isme
rete s ezzel kapcsolatban a komoly törekvés Isten felé; leg
magasabb fokon pedig a vallás az igaz Istenben való töké
letes élet.
A vallás ugyan első sorban az érzelem világát hatja át,
de azért a vallásnak az értelem és az akarat körében is je
lentős szerepe van.— A vallás mint érzelem a megnyugvásnak,
az Isten iránti hódolatnak és tiszteletnek, vonzódásnak, a tőle
való függésnek a hangulata. A vallás mint ismeret fogalmakat
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nyújt Istenről és munkáiról s az egész létre kiterjedő világ
nézetet tár elénk. Az akarat körében pedig a vallás az érzü
letnek és a hitbeli fogalmaknak megfelelő istentiszteleti cse
lekedeteket hoz létre és Isten akaratának megfelelő erkölcsös
életre sarkal. Ez alapon a vallásnak az a hivatása, hogy a való
életet megnemesitse és jobbá tegye.
2. A kijelentés. A vallások eredete és története azt mu
tatja, hogy a vallás keletkezésének és fejlődésének két ténye
zője van, amelyeknek egyike az emberen kívül, a másika pe
dig magában az emberben rejlik. Az előbbit isteni kijelentésnek,
az utóbbit pedig hitnek nevezzük.
Isten kijelentette magát az egész természetben, a történeti
éle'ben, az embernek szellemi és lelkiismereti világában. Ezt
az isteni tevékenységet egyetemes isteni kinyilatkoztatásnak
nevezzük.— Az embernek a feladata ezzel szemben az lett
volna, hogy Istennek az egyetemes kinyilatkoztatásba foglalt
akaratát tökéletesen megértse és kövesse. — A bűnbeesés kö
vetkeztében azonban az ember egyetemlegesen elveszítette azt
a képességét, amellyel az egyetemes kinyilatkoztatásból az
igaz Istent közvetlen módon megismerte volna és akaratát
képes lett volna teljesíteni. Az isteni gondviselés azonban nem
hagyta magára az emberiséget; támasztott egyes kiválasztot
takat, akik az Isten lényegét és akaratat tökéletesebben meg
ismerték s a felismert isteni igazságot terjesztették. Az isteni
lényeg és akarat feltárásának eme módját különös, vagy téte
les kijelentésnek nevezzük. A különös kijelentésnek teljesen
egyedülálló alakja Jézus Krisztus történeti megjelenése a vi
lágban, akiben az örök Ige testesült meg.
3. A vallás keletkezése a hit úján. Az isteni kijelentés
nek a hit által való elsajátítása hozza létre az ember lelkében
a vallást. A hit az a lelki képesség és erő, amely által az em
ber közvetlenül meggyőződik Isten létezéséről s amellyel az
isteni kijelentés igazságait elsajátítja. A hitbeli képesség egye
temes voltában rejlik a vallás egyetemességének az alapja; a
vallások különféleségét pedig a hitbeli képesség különböző
foka magyarázza meg.
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Minthogy az isteni kijelentés teljessége Jézus személyi
ségében rejlik, ennélfogva a tökéletes és igaz hit az, mely a
Jézus Krisztusban megjelent isteni kegyelmet megragadja és
Jézus személyiségének erőit az ember leikébe átviszi. Senki
sem mondhatja el magáról, hogy ebben a tekintetben a célt
már teljesen elérte volna; azért a cél érdekében legbuzgóbb
imádságunk a tanítványoknak a Mesterükhöz intézett eme
kérése legyen: „Növeljed a mi hitünket.“ (Luk. 17, 5.)
13. Az igaz vallás mint az igaz élet világnézete és ereje.
A világnézet felépítésénél az alapvető dolog nem lehet
más, mint annak a kérdésnek az eldöntése, vájjon mit tekin
tünk a világban a fődolognak, miben látjuk a világ fennállá
sának lényegét? Ezt a leglényegesebb dolgot pedig nem azo
nosíthatjuk egyik avagy másik jelenséggel s nem is ismerhet
jük fel másban, mint abban, amiben a világ fennállásának a
a biztosítékát látjuk. Ezt a biztosítékot pedig a mindenség
összhangjának, egyensúlyának nevezzük. Ennek az összhangnak
lényege ismét az Alkotó akaratával j^aló megegyezés. Ez alapon
a megbízható világnézet főelve és követelménye nem lehet
más, mint a teremtésbe helyezett legfőbb akarattal —, a
teremtés céljával való összhang.
Az Isten akaratával való összhang a bűn által megrontott
és megzavart világban Jézus Krisztus személyében testesült meg
akit Isten azért küldött a világra, hogy megismerjük az igaz
életet és egyúttal az igaz élet folytatásához tőle erőt nyerjünk.
Ennélfogva arra az eredményre jutunk, hogy a lelkünket tel
jesen kielégítő és célunkhoz vezérlő életfelfogás alapjául a
Jézus Krisztusról szóló evangéliomi mint az összhang tu 
dományát és erejét kell választanunk.
Eme a tökéletes isteni kijelentésen nyugvó életfelfogásunkba
természetesen jutnak bizonyos ész fölötti elemek is. Ahhoz
azonban, hogy életfelfogásunk biztos és szilárd alapokon
nyugodjék s az összes lényeges kérdésekre feleletet adhasson.,
a létet legvégső oka és célja szerint kell ismernünk. Ehhez:
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pedig az emberi ész még legmagasabb fokán is nagyon korlátolt.
Ha azonban a tökéletes isteni kijelentés alapján álló életfel
fogásunkban vannak észfölötti elemek is, azért a helyes fel
fogás szerint azok nem észellenesek, sőt egyenesen a józan,
ész követelményei.

Második rész.
A létezés végső kérdései.
I. FEJEZET.

A teljesen kielégítő életfelfogás lényeges alapfogalmai.
14. Az eredet kérdése.
A természettudomány az újabb időben tagadhatatlanul nagy
lépésekkel haladt előre s a kutató elme sok fontos kérdésre
kapott feleletet. Ebből azután egyesek*<tévesen azt következ
tették, hogy a tudomány a létezésnek és az életnek rejtélyét
teljesen megfejtette és ennek alapján az ember a világ kelet
kezését és fennállását már Isten létezésének elfogadása nélkül
is megértheti.
Ez teljesen téves következtetés, mert ha p. o. az égi
testek keletkezésére vonatkozó Kant-Laplace-féle hipotézis
már kétségkívül bebizonyított tudományos igazság volna is, ez
nem döntené meg azt a hitigazságot, hogy Isten teremtette a
világot, mert ilyen tervszerű alakulást nem képzelhetünk el
annak elfogadása nélkül, hogy mindaz egy mindeneket meg
előző isteni gondolat, akarat és hatalom alapján ment végbe.
A természetes leszármazás elmélete is világot vet sok
kérdésre, de magának az életnek, az öntudatnak eredetét, a
magasabb fokú lények keletkezését megmagyarázni nem tudja,
így kénytelenek vagyunk egy olyan természetfölötti tevékeny
séget elfogadni, mely a létezést megvalósítja s a magasabb

fokú lényeket létre szólítja. Ezt a titokzatos isteni munkát te
remtésnek nevezzük.
A tudomány az eredet kérdésére mindig azt fogja mondani
Du Bois Reymond természettudóssal; „Ignoramus et ignorabimus“, a vallás pedig a meggyőződés hangján mindig így vála
szol : „Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által
teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő“. (Zsid
11. 3.) Ennek alapján világnézetünk egyik lényeges alapelve az
lesz, hogy az örök létező az Isten (szellemi monizmus) s az
ő lényegébe rejtett örök lehetőségekből állott elő és fejlődött
ki az egész mindenség.
Egyesek felvetették már azt a gondolatot is, hogy a bib
liai teremtéstörténet nem egyeztethető össze a természettudo
mány eredményeivel. Ez az állítás szintén félreértésen alap
szik, mert a bibliai teremtéstörténet nem tekintendő termé
szettudományi ismeretek közlésének, hanem pusztán oly hitala
pon nyugvó életfelfogásnak, mely az eredet lényegét magya
rázza. A fődolog tehát itt az, hogy a világ a maga egészében
és a fokozatos egymásutánban létrejövő lények sorozata s ezek
nek koronája az ember nem pusztán az öntudatlan természeti
erők produktuma, hanem az Isten teremtő és irányító munká
jának az alkotása. Ezzel a felfogással pedig a már tiszta igaz
ságnak bizonyult természettudományi ismeretek a legszebb
összhangba hozhatók.
Az a körülmény, hogy a bibliai teremtéstörténetnek lé
nyeges gondolata a szerzési időnek megfelelően nem a
Kopernikus-féle —, hanem a Ptolemaeus-féle világkép értelmi
kereteiben nyer kifejezést, a dolog lényegét illetőleg teljesen
mellékes; valamint az is, hogy ott a teremtés napjairól van
szó, holott mi már ezen napok alatt teremtési korszakokat
értünk.
Jegyzet. Az a természet-filozófiai elmélet, mely Isten nélkül akarja a
világot megérteni, vagy örökkévalónak tartja az anyagot s így az ősanyag
keletkezésével nem is foglalkozik, vagy a fizikai értelemben vett energiát
tekinti a létezés ősforrásának. Ami az elsőt illeti, az értelemnek elképzelni
azt, hogy az ősanyag eredet nélkül való, még nehezebb, mint hivő szívvel
elfogadni, hogy az eredet nagy titkának és csodájának végső oka az Isten-
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Ez a merően mechanikus világfelfogás az anyag eredetét ugyan nem ku
tatja, de már a szerves élet keletkezésének problémáját megoldani véli az
ú. n. önnemzés, vagy ősnemzés (generatio spontanea, vagy aequivoca) el
méletével. Eszerint az ősanyagban bizonyos hő és vegyi viszonyok hatása
alatt önmagától keletkezett az élet. Ha azonban ez így volt, akkor ennek
ma is így kellene lennie. Már pedig egyes tudósok (Pasteur, Tyndall, Dallinger) kísérletekkel kétségen kívül bebizonyították, hogy csiramentes terü
leten szerves élet önmagától az anyagból nem keletkezik. így a tudomány
az ősnemzés elméletével végzett. „Huxley határozottan kijelenti, hogy a bi
ogenezis tana, vagyis hogy élő csak élőtől jöhet létre (Oinne vivum ex
vivo. Hervey), napjainkban az egész vonalon győzött. Tyndall is, bár meg
váltja, hogy jobb szeretné az ellenkezőt, mégis kénytelen így szólani: állí
tom, hogy nincs egyetlen parányi hitelre méltó tapasztalati bizonyíték sem,
amellyel támogatni lehetne azt a nézetet, hogy valamely megelőző élettől
.függetlenül a mi időnkben élet jelentkezett volna.“ (L. Drummond Henrik
„Természeti törvény a szellemi világban“ c. művének „Biogenezis“ c. feje
zetét). Reinke is azt mondja: „az ősnemzés menthetetlenül el van veszve.
A mechanikai és kémiai erők semmi körülmények között sem elégségesek
ahhoz, hogy élő lényt hozzanak létre“. (L. „Die Welt als Tat“ c. művének
315. 1.) Ennek tudatában egyesek felvetették azt az eszmét, hogy az élet
első csirája tán valamely más égitestről egy meteorral került a földre. Itt
ismét felmerül a kérdés, miként került az egy másik égitestre? stb. Az
energia elmélet ép úgy képtelen tudományos alapon megértetni akár az
anyagnak, akár a szerves életnek, akár az öntudatnak a keletkezését.
A tudománynak ezen a téren is még igen sok, szép és fontos fel
adata van ; de minden egyes titoknak megfejtésével legalább is újabb tíz
titok tárul a gondolkodó elme elé s a legvégső nyugvó pontot még az értelem
sem találja meg másban, mint abban, aki maga az „örök élet1“ a létnek
és az életnek legvégső forrása. (L. az „Ág. h. evang. keresztyén vallások
tatás a középfokú iskolákban“ c. mű „Útmutatás“ részében „A vallásos vi
lágnézet és a modern életfelfogás ellentéteinek kiegyenlítése“ c. fejtegetést).

15. A cél kérdése.
Az újabb keletű és magát természettudományosnak nevező
monisztikus életfilozófia a cél kérdését a maga köréből telje
sen kizárja, mert különben a célnak eleve történt kitűzését s
annak megállapitóját is el kellene fogadni. A célnak kizárása
pedig fogalmaink köréből egyenesen ellenkezik magával a
tapasztalattal. Ha ugyanis a természetet alaposan megfigyeljük,
még az öntudatlan világban is bizonyos cél felé törekvést ve-
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szünk észre. A célhoz való futás pedig a célnak a kijelölése
nélkül el nem képzelhető. A célt azonban sem az öntudatlan
anyag, sem az erő, sem az energia nem jelölhette ki,
hanem csak egyedül a mindeneket megelőző örök nagy érte
lem. így tehát maga a világban tapasztalható tervszerűség
mond ellent annak a felfogásnak, mely szerint a mindenség
egy felsőbb szellemi hatalom akarata, előrelátó bölcsesége
és mindenhatósága nélkül céltalanul állott volna elő. Nyilván
való tehát, hogy egy felsőbb akarat minden teremtménynek
s ezek között
első sorban is az embernek örök
célját, rendeltetését előre megállapította. Ennélfogva azt
az irányt, mely a cél eszméjével nem törődik, életfelfogásunk
alapjául nem fogadhatjuk el.
Valamint az eredet, épenúgy a cél kérdése is kivül esik
már az emberi értelem határain. Erre vonatkozólag is a vallás
— még pedig legtökéletesebb alakban a keresztyén vallás — ad
teljesen megnyugtató és felbuzdító feleletet; eszerint a végső
cél nem más, mint az Alkotó akaratával megegyező igaz élet,
azaz az Isten országa.
Jegyzet. A tapasztalat azt mutatja, hogy amidőn olyan életfelfogások
jutnak az életben uralomra, melyek a magasabb eszményi célt kizárják,
akkor az irodalomban, művészetben, a politikai, társadalmi életben s álta
lában erkölcsi téren nagy visszaesés mutatkozik. Tartalmi tekintetben sivár
ság, üresség, felszínesség, léhaság, könnyelműség, önkényesség, a szabad
sággal való visszaélés jellemzi ilyenkor az életet. így az egyéni és a köz
élet szellemi és erkölcsi tartalmának a gazdagítása is sürgetően követeli
az evangéliomi életcél eszméjének az öntudatra juttatását.

16. A fejlődés kérdése.
Életfelfogásunk lényeges alapelveinek megállapításánál
nagyon fontos még annak a kérdésnek az eldöntése, vájjon a fejlő
dés a világban mely úton megy végbe? Ennek ismerete reánk nézve
azért fontos, mert a tökéletesbülésünk szolgálatában álló esz
közöket is csak azon az úton kereshetjük, amelyen a fejlő
dés egyetemlegesen végbe megy.
Az újabb korban bizonyos oldalról különösen a természe
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tes fejlődés elméletével igyekeztek a keresztyénségnek lényeges
alapelveit megdönteni. Ezt a törekvést azonban a tudományos
vizsgálódásnak újabb és újabb eredményei maguk hiúsitják meg.
A fizikai monizmus a magasabb fokú lények keletkezését^
tehát a fejlődést a természetes evolúciónak, a természet önkii ejté
sének az elméletével igyekszik megmagyarázni. A beható és tárgyi
lagos természettudományi vizsgálódás azonban kénytelen megál
lapítani azt, hogy a természetes fejlődésnek különálló körei és ha
tárai vannak. Ugyanis a természettudomány maga jut már arra az
eredményre, hogy magában a természetben vannak olyan korlátok
és határok, amiket a természetes fejlődés ereje áttörni nem tud. En
nek következtében az egyes lények a legkedvezőbb külső körülmé
nyek közé juthatnak, a létért folytatott küzdelemben kifejthetik
a legnagyobb erőt, magasabb fejlődési fokra mégsem juthatnak,
mint amihez a lehetőséget az illető lényekbe eleve belehelye
zett feltételek megadják. Más szóval az egyed tovább nem fej
lődhetik, mint amihez a lehetőség már a csirában benne rej
lik. — A természetes evolúció nézőpontja alapján tehát a ter
mészetben olyan hézagokat találunk, amelyekben a természetes
kapcsolatot az előzőkhöz az értelem sehogyan sem tudja meg
találni. Ilyen p. o. az öntudatlan életből az öntudatos életbe
való átmenetei.
Ugyancsak a természettudomány tanít meg arra is, hogy
a természetes átöröklés útján sem kaphat az utód az elődtől
többet, mint ami az előd természetében benne rejlik. Az egész
természeti és szellemi életre áll e tekintetben az a bölcs mon
dás: „Nem adhatok mást, mint mi lényegem.“ A lényegileg
magasabb fokra jutást tehát sem az átöröklés, sem pedig a
létért folytatott küzdelem alapján teljesen megérteni nem lehet.
Ezek után nem marad más hátra minthogy az a fejlődés, mely
lényegileg magasabb fokú lényeket és magasabb fokú életet
hoz e világba, — tulajdonképen nem más mint isteni teremtési
munka. Ennek a lényege ugyanis abban áll, hogy a már meglevő
höz, mely magánál jobbat önerejéből nem nyújthat, a magasabb
világból új elem kerül. A valódi fejlődés nem csak a termé
szeti, hanem a szellemi és történeti életben is csak ezen az
úton mehet végbe.
A tények tehát azt mutatják, hogy a fejlődés célját a lé-
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tező dolgok különböző köreiben egy felsőbb akarat állapította
meg s a magasabb fejlődési fokra való jutást szinté?! egy felsőbb
(isteni) hatalom teszi lehetővé. Ez a helyesen felfogott fejlődés
elmélet (teleológiai evolúció) nem csak hogy nincs ellentétben a
keresztyénség eszméivel, hanem épen ezeknek igazolója lesz.
A helyesen felfogott fejlődéselmélete által maga a tudo
mány is támogatja az új, jobb élet megvalósulásába vetett hi
tünket. Ezen elmélet szerint ugyanis a valódi fejlődés egy
magasabb világ elemeinek a felvétele útján megy végbe. így
az értelem előtt is nyilvánvalóvá lesz, hogy a valódi érte
lemben vett emberi fejlődésnek célja és eszközlője is csak Jézus
lehet, aki által az ember új teremtményé lesz.
Jegyzet. A természetes fejlődés elméletének első stádiuma a Darwinféle természetes kiválasztás (selectio) tana volt, mely szerint az új fajok
kialakulásában, tehát a fejlődésben három tényező szerepel, ú. m. a létért
való küzdelem, az alkalmazkodás és az átöröklés. Ezen az alapon a fejlő
dés a puszta véletlennek volna az eredménye. Az pedig elképzelhetetlen,
hogy ezen a véletlen úton mikép fejlődhetett ki a mindenben nagy cél
szerűségről tanúskodó világmindenség. Ma már a természetes fejlődés el
méletének hivei sem tartják elégségesnek a létért folytatott küzdelmet és
az alkalmazkodást arra, hogy a fajok átváltoztatására és új fajok formálá
sára képesek legyenek. (Dr. Plate, Hartwig). Már természettudományi kö
rökben is egyre jobban hangoztatják az egyes ős alakokba belehelyezett
fejlődési lehetőségek fontosságát. Ez alapon a természetes fejlődés csak az
előre kijelölt körön belül, a kiszabott határig mehet végbe. Ez az elmélet
már összhangzásba hozható azzal a vallási felfogással, mely szerint Isten
mindeneket az ő nemük szerint teremtett. Ne gondoljuk azonban azt, hogy
ez a teremtési elmélet azt jelenti, mintha az egész világmindenség az öszszes jelenlegi lényeivel egyszerre teljesen kifejlődött alakban állott volna
elő. Az Alkotó mint a teremtésnek egyik eszközét felhasználta a természe
tes fejlődést is, hogy ennek folyamán teljesen kiképződjék az az alak és
megvalósuljon az a cél, aminek csíráját az illető lényben eleve elhelyezte.
A teremtésnek a másik fontos mozzanata pedig abban áll, hogy a már
meglevőhöz a magasabb világból új elem járul, ami azután ténylegesen
magasabb fokú lénynek az előállását idézi elő. Ezen felfogás alapján telje
sen megadjuk a természettudománynak azt, ami a természettudományé (a
természetes fejlődés fogalmát) és a vallásnak azt, ami a vallásé (az isteni
„legyen“ szó szerepét). Ezek alapján a fejlődésben két fontos tényezőt is
merünk fel: egyik a teleológiai (azaz a célok szerint megállapított) evolú
ció, a másik pedig a supranaturalisztikus elem. Azt a gondolatot, mely sze
rint a magasabb fokú életbe való átmenetei csak úgy történhetik meg, hogy
4*
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egy kéz a magasabb világból lenyúlik az alsóbba, hogy azt magához fel
emelje, igen szépen és találóan szemlélteti Drummond Henrik „A termé
szeti törvény a szellemi világban“ c. művében. Ami tökéletesbülésünk is
ezen az úton mehet csak végbe az isteni kegyelemnek megnyilatkozása
alapján a Jézus Krisztusról szóló evangéliom által.
Itt még csak azt jegyezzük meg, hogy a természetes evolúció elmé
letének lényege sem új tudomány, ép oly régi ez is, mint akárcsak az
atom elmélete. E m p e d o k l e s (Kr. e. 500 körül) tanításában már benn volt ez,
aki az összes létező dolgokat az ősanyag négy eleméből az egyesítő és
felbontó erő útján szintén teljesen természetes módon származtatta. Vala
mint utána Anaxagoras (Kr. e 475 körül) rá mutatott arra, hogy a termé
szeti folyamatokat nem lehet megérteni a szellem, a nagy értelem nélkül,
ép úgy nem elégít ki bennünket ma sem a természetes evolúció elméleté
nek az isteni tevékenységet mellőző tanítása.

17. A csoda kérdése.
Az az irányzat, mely mindent a természetes összefüggés
alapján akar megmagyarázni, az ember fogalmai közül szeretné
kitörölni a csoda fogalmát. Minthogy azonban sem az élet ere
detét, sem pedig a fejlődésben a magasabb fokú élet kelet
kezését, sem pedig a világban tapasztalható bölcsxcélszerűséget
puszta ésszel megmagyarázni nem tudjuk, a mai tudományos
ismereteink mellett is el kell fogadnunk azt, hogy e kérdé
sekre vonatkozólag csodával állunk szemben. A csoda ennél
fogva nem más, mint a létnek és az élet rendjének leg
végső oka.
Lényegileg tulajdonképen két nagy csoda van. Az egyik
a teremtés, a másik pedig a bűn által megromlott világnak
újjáteremtése, üdvösségünk biztosítása a Jézus Krisztus meg
váltói munkája által. Reánk nézve különösen ez az utóbbi
fontos, mert ebben érezzük legközvetlenebbül Istennek ke
gyeimét.
A csodát közönségesen úgy szokták felfogni, hogy az
ellenkezik az ok és okozati összefüggés természetes rend
jével. Ez is téves felfogás, mert az isteni gondviselés csodás
jelenségei egyáltalán nem törvény és rendellenesek, hanem az
értelmünk által fel nem fogható magasabb életrendnek termé
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szetes megnyilatkozásai. így p. o. a Megváltó egyéniségében
az alapcsoda az ő bűntelensége; Jézus hatalmas, csodás csele
kedetei azután ennek a tökéletes állapotának természetes követ
kezményei.
Az emberi képzelet és vágyakozás ugyan a csodahit dol
gában sokszor szertelenségbe csapott át s beteges módon
nyilatkozott meg; abból azonban nem következik, hogy a helyes
és egészséges értelemben vett csodahitet is elvessük. A cso
dák kérdésében a helyes alapon akkor állunk, ha a Jézus
szellemében vett isteni gondviselés csodáit megkülönböztetjük
a gondviselés téves felfogásának hamis képzeteitől. A bibliai
csodatörténetekben rejlő csodás elem tiszta és valódi lényeget
is csak akkor fogjuk fel helyesen, ha azt az isteni kegyelmet
biztosító és új életet adó Jézus szellemében magyarázzuk.
jegyzet. L. a fentebb idézett „Útmutatásának a „Csodák kérdése“ és
a „Csodák tárgyalása a vallásoktatásban (23—27 old.) c. szakaszait.

II. FEJEZET.

Az Istenre és Istennek a világhoz való viszonyára
vonatkozó keresztyén ismeretek.
18. Isten létezése.
Az ember lelkének vágyódását Isten után Augustinus a
következő híres mondásában fejezte k i: „Ami szívünk mind
addig nem nyugodhatik meg, míg tebenned nem nyugszik meg
Uram/* Erre a megnyugvásra azonban még az értelemnek is szük
sége van, mert a tudás legmagasabb fokán is olyan nagy
bizonytalanságban marad az ember, hogy könnyen elcsüggedne,
sőt kétségbe esnék az emberi lélek, ha a nehéz órákban a végső
kérdésekre, különösen az élet magasabb céljára vonatkozóan
megnyugtató feleletet nem kapna. E kérdésekre pedig meg
nyugtató választ Isten létezésének elfogadása nélkül nem nye
rünk. Innen van az, hogy maga a gondolkodó ész is követ
keztet Isten létezésére.
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Isten létezése mellett a következő értelmi bizonyítékokat
szokták felhozni:
1. A kozmológiai bizonyíték (Hói^.cc világ) szerint a vi
lágban mindennek van oka (a kauzalitás törvénye); de ha az
ok és okozati összefüggésen végig haladunk, végre is eljutunk
olyan okozatig, amelynek okát a világban már nem találjuk
meg. Itt tehát az értelem kénytelen átlépni saját határát -és a
világ fölött létező okra következtet. E legvégső ok az Isten2. A teleológiai bizonyíték. fakac = vég, cél) a világ cél
szerűségéből, törvényes berendezéséből s összhangjából indul
ki és utal arra, hogy a célszerűségnek, a világban tapasztal
ható bölcs rendnek, értelemnek végső okát magában a világi
ban nem találjuk m eg; tehát a világon kívül kell
lenni oly értelmes és bölcs szellemi lénynek, akitől a világ
szép rendje származik.
3. A történeti bizonyíték az összes népeknél meglevő
Istenhitre hivatkozik és ebből (e consensu gentium) következ
tet Isten létezésére.
4. A z o n t o l ó g i a i b i z o n y í t é k f a ov = létezés) az öntuda
tunkban levő Isteneszmének tényét annak bizonyságául tekinti,
hogy Isten a valóságban is létezik; mert egyrészről, ha Istent
gondoljuk, nem gondolhatjuk őt nem létezőnek (Anselm), más
részről pedig kell lenni oly lénynek, aki az isteneszmét szivünkbe
oltotta; e lény pedig nem lehet más, mint maga az Isten
(Cartesius).
5. A g y a k o r l a t i é s z b i z o n y í t é k a i Kanttól származnak, aki
rámutat arra, hogy a tiszta ész bizonyítása a jelenségek világán
túl nem terjedhet ugyan, de az u. n. gyakorlati ész a köteles
ség érzetéből, az erkölcsi törvény parancsából (kategorikus im
perativus = tenned kell) következtet Istennek mint az erkölcsi
törvény adójának létezésére. Ez az u. n. erkölcsi bizonyíték.
Nevezetes még Kant felfogásában a gyakorlati észnek az
a másik következtetése, amely szerint a tapasztalati életben
az erény és boldogság nincs mindig az ok és okozati össze
függés viszonyában egymással; kell tehát oly magasabb világ
nak lenni, ahol az élet igazságtalanságai megszűnnek s az
e r é n y é s b o l d o g s á g ö s s z h a n g z á s b a j u t . A kiegyenlítést létrehozd
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igazságosság pedig feltételezi egy legfelsőbb igazságos lény
létezését. — Ugyanilyen szellem hatja át a költő gondol
kodását is:
„Lenni kell egy jobb világnak
Itt vagy más bolygó tekén,
Ébren-alva ezt sugalja
Fájó szívnek a remény.“
(Bajza)
Az értelem ugyan következtet Isten létezésére, de azért
az Istenről alkotott ismeretünk forrása nem az ész, hanem az
isteni kijelentés, amelynek igazságait a hit által sajátítjuk el.
Minthogy Jézus Krisztus az Isten szeretetének, gondolatának,
akaratának és céljának a megtestesülése, tehát Istent is legtöké
letesebben Jézus Krisztus útján ismerhetjük meg. Maga az Üd
vözítő mondotta: „Én vagyok az út, igazság és az élet, senki
.sem mehet az Atyához, hanem csak én általam. (János 14, 6.)
19. Isten lényege.
Isten lényegét és tulajdonságait általában az isteni ki
nyilatkoztatásból, legtökéletesebben pedig Jézus Krisztus evangéliomából ismerjük meg. Eszerint Isten lélek s mint ilyen
maga az örök élet, világosság, és szeretet.
Isten mint. a világ öntudatos és céltudatos teremtője szel
lemi személyes lény. A közönséges gondolkodás a személyisé
get rendesen az érzéki formához köti, azért nehezen tudja el
képzelni a szellemi személyes lény fogalmát. De ha meggondol
juk, hogy az ember személyiségének lényege sem a testiségé
ben, hanem kizárólag a szellemében, öntudatában rejlik, akkor
semmi sem áll útjában annak, hogy a mi Istenünkben mint
személyes szellemi lényben, mint a világ célját előre meghatá
rozó s a világnak értelmet adó örök hatalmasságban higyjünk.
Isten, a világ egyetlen Ura, a világgal való viszonyában
mint teremtő, megváltó és megszentelő Isten jelentette ki
magát. Ezt foglalja magában a szentháromság tana, mely sze
rint Isten lényegében egy és személyében három: u. m. Atya,
Fiú és Szentlélek. Ez kifejezi a keresztyénségnek ama lényeges
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hitét, mely szerint Isten egyrészről a világon és történelmen
túl örök végtelenségben él, másrészről pedig a történeti életben
mint a világot újjáteremtő, céljához vezérlő, az egyes embert s
a hívők közösségét megszentelő hatalom nyilatkozik meg.
Isten lényegét legtökéletesebben Jézus Krisztus tárta elénk,
aki bizonyságot tett arról, hogy Isten a mi szerető mennyei
Atyánk, aki szeretetével magához akarja emelni az egész
emberiséget.
20. Isten tulajdonságai.
Valamint Isten lényegét, épúgy Isten tulajdonságait is az
ő kijelentéseiből, kiváltképen az Isten akaratának tökéletes
megtestesüléséből, Jézus Krisztus személyiségéből ismerjük meg.
Az isteni tulajdonságok tulajdonképen Isten lényegének
ama megnyilatkozási módjai és jellemvonásai, melyek az ő
különböző tevékenységeiben észlelhetők, Minthogy Isten lénye
gének fő jellemző vonása az,hogy Isten egyrészről a világ és
a történeti élet fölött örök végtelenségben él, másrészről pe
dig viszonyban, állandó érintkezsében van a világgal s a történeti
élettel, ebből folyólag Isten tulajdonságait is két csoportba
oszthatjuk. Az elsőbe tartoznak az Isten végtelen létét kifejező
u. n. m e t a f i z i k a i t u l a j d o n s á g o k , a második csoportba pedig Is
tennek a világhoz s az emberiséghez való viszonyát jellemző
u. n. p s y c h o l ó g i a i t u l a j d o n s á g o k .
Isten m e t a f i z i k a i

tu la jd o n sá g a i: a tis z ta sze lle m isé g , a z ö r ö k 

Az Istenről mint t i s z t a s z e l l e m 
alkotott fogalmunk magában rejti az Isten tiszteletére vonat
kozó lényeges követelményt is, amit Jézus a következőképen
fejezett ki: „Az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélek
ben és igazságban imádják (János 4, 24). — Az ö r ö k k é v a l ó s á g
Istennek az idővel-, a m i n d e n ü t t j e l e n v a l ó s á g pedig a térrel
szemben fennálló végtelenségét fejezi ki. Istennek ezt a végtelen
ségét jellemző módon egyrészről a 90-ik (2v), másrészről pedig a
139-ik(7—10.) zsoltár fejezi ki. Nagy megnyugtatására szolgál az
embernek az a tudat, hogy a világnak s az emberiségnek sorsa

k év a ló sá g és a m in d e n ü tt je le n lé t.
ről
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annak az egy örökkévaló és változatlan s mindenütt jelenlevő Is
tennek kezében van, aki maga Szeretet.
Isten lényege a világhoz való viszonyában mint a legtöké
letesebb é r t e l e m , mint a legnemesebb é r z e l e m és mint a leg
tiszteletreméltóbb a k a r a t nyilatkozott meg.
Isten minta l e g t ö k é l e t e s e b b é r t e l e m : m i n d e n t u d ó é s b ö lc s .
Ennek alapján Isten előtt el nem rejthetünk semmit és tökélete
sen bízhatunk benne, mert végére mehetetlen bölcsesége szerint
a tökéletes cél elérésére a tökéletes eszközöket alkalmazza
(139 zsolt. 1—4, Róm. 1!, 33, Ezsaiás 55, 9—10).
Isten é r z e l m i v i l á g á n a k t ö k é l e t e s s é g é t végtelen nagy szeretetének kiárasztásában tapasztaljuk, mely a világgal szemben
mint j ó s á g , i r g a l m a s s á g , h o s s z ú t ű r é s é s k e g y e l e m nyilatkozik
meg.
Isten eme tulajdonságai arra buzdítanak, hogy szeressük
azt, ki már előbb szeretett minket. (Máté 19, 17. 36 Zsolt. 6.
103 Zsolt. 8 -1 4 )
Isten akaratának tökéletes volta mindenhatóságában
szentségében és igazságosságában nyilvánul. Isten mindenha
tósága alatt azt értjük, hogy mindazt megteheti, amit akar.
Szentsége kizár az ő akaratából minden gyarlóságot, tökélet
lenséget és tisztátalanságot. Igazságosságával pedig szent aka
ratát a világ kormányzásában diadalra juttatja. (I Móz. 1, 3»
33 Zsolt. 9; 115 Zsolt 3; I Móz. 6, 7, 5 Zsolt. 5; I Péter 1,15 —16»
Gál. 6, 7—8; Róm. 2, 6.) Isten szentsége arra indít, hogy az ő
tökéletessége felé közeledjünk, mindenhatósága és igazságos
sága pedig arra, hogy bölcs világkormányzásában megnyugod
junk. A vallásnak ezen nevelő, nemes tettekre sarkaló és
megnyugtató hatását a világon pótolni semmi sem tudja.
21. Isten kinyilatkoztatásai a világban : a teremtés és a
gondviselés.
Istent az ő kinyilatkoztatásaiból első sorban is mint a
világ teremtőjét, fenntartóját és kormányzóját ismerjük megA világ teremtésére vonatkozó hitünk szerint az örök lé
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tező az Isten, aki az önmagában rejlő lehetőségekből hozta
létre a világmindenséget. Az Isten akaratának csodálatos meg
valósítását nevezzük teremtésnek, amit a Biblia az isteni
„legyen“ szóval szemléltet.
A teremtésről szóló felfogásunkban benne rejlik az is
hogy az Isten az alkotásnál megállapította a létezés célját s
mindent úgy teremtett, hogy a nagy célnak megfeleljen. Szóval
a teremtés az Ige által s az Ige megvalósulása éráekében
ment végbe. (János 1, 1—3 ) A teremtés tökéletessége alatt is
azt értjük, hogy Isten mindent jól, azaz céljának megfelelően
teremtett.
Isten nemcsak teremtette a világot, hanem gondot is vi
sel róla, azaz fenntartja és kormányozza. A világfenntartás
lényegileg nem más, mint a teremtés művének állandósítása
és folytatása. A létezést és a fenntartást biztosító törvényszerű
világrend alapja ugyanis Istennek hatalma, szeretete és böl
csessége, mely állandóan vele van a világgal, ami nélkül min
den összeomlana.
A gondviselést mint fenntartást igen szépen jellemzi
Jézus a hegyi beszédben (Máté 6, 24—34), ahol egyrészről utal
Istennek hatalmára, ami nélkül a fenntartás, fejlődés, növekedés
el nem képzelhető, másrészről pedig figyelmeztet az isteni vi
lágrendhez való alkalmazkodásra, különösen az ember részére
megállapított igazság keresésére és megtartására, amiben a
a létfenntartás második feltétele rejlik.
Világkormányzásnak azt az isteni tevékenységet nevezzük
mely a világ fenntartását a végső cél elérése érdekében biz
tosítja, illetve a világot céljához vezérli. Az a cél, amely felé
Isten a világ folyását vezeti: Istennek országa, azaz az Isten
akaratával teljesen összhangzásban levő igaz élet.
A világkormányzó Isten örök célja érdekében felruházta
az embert értelemmel, öntudattal s ezzel kapcsolatban választó
szabaásággal is, hogy erkölcsi értéket nyerjen. Ezt a szabad
ságát ugyan az ember arra használta fel, hogy elforáuljon az
Istentől s az általa kijelölt céltól, de azért az isteni világkor
mányzás céljának elérését a bűn végleg nem hiúsította meg,
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csak az út és az eszköz változott, amelyek által a cél elér
hető lesz.
Az ember akaratának ugyanis az isteni gondviselés bi
zonyos határokig szabad utat enged s igy az emberiség éle
tének menete sokszor ellentétbe jut a végső céllal, de bizonyos
határpontokon maga az ember fordul Isten felé, Isten pedig
segítségére megy az embernek s még az emberek tévedéseit
is felhasználja örök céljainak elérésére. (L. a tékozló fiú meg
térését Luk. 15, 11—24.) Az isteni világkormányzás így neveli
fokozatosan az emberiséget arra, hogy a végső cél megvaló
sulhasson. A végső cél biztosítása érdekében küldötte el a vi
lágkormányzó Isten a maga idejében Jézus Krisztust örök meg
váltóul, hogy az emberiséget Isten akaratának betöltésére ne
velje s ez által a bűntől valósággal megszabadítsa.
Az emberiség útjának menete ama végső cél felé az emel
kedések és sűlyedések hullámszerű vonalában tűnik ugyan elénk
de ez az út nem az emberi nem teljes elsatnyulásához, a nagy
halálhoz, hanem az Istenemberhez, a második és utolsó Ádámhoz, az élethez vezet. így a világkormányzás célja a bűn által
megrontott világnak újjáteremtése, az igaz életnek megmen
tése: az új élet, az örök élet.
Általában az isteni gondviselésbe, különösen pedig az is
teni világkormányzásba vetett hitünk a legnagyobb erőssé
günk a különböző bajokkal, csapásokkal szemben, mert tudjuk,
hogy Isten kezében az élet nyomorúsága is üdvös nevelő eszköz
a végső cél megvalósítása érdekében. Ha ugyanis ez a nagy
<?él teljesen szemünk elé tűnik, akkor szilárdan és megnyug
vással valljuk, hogy érdemes élni, érdemes szenvedni.

Harmadik
rész.
»
Az ember rendeltetése, az eszményi rendeltetés be
töltésének akadályai, ezeken keresztül a célhoz vezető
út, a végső cél elérése.
I FEJEZET.

Az ember rendeltetése.
22. Az emberi nem eredete, méltósága és
általában.

rendeltetése

Az emberi rendeltetésünk megállapítása attól függ, hogy
milyen álláspontot foglalunk el az emberi nem eredete és
méltósága kérdésében. Minthogy az emberi nem eredetét a ter
mészetes leszármazás elmélete alapján teljesen megmagyarázni
nem tudjuk, értelmünknek is el kell fogadni a hit álláspontját,,
mely szerint az ember Isten teremtő művének az alkotása. (I.
Móz. 1, 25 —27.) Ha pedig az emberiség az Isten által teremtett
emberpártól származik, úgy az egész ember nem méltósága és
rendeltetése isteni eredetű.
Az ember méltósága a szellemiségben rejlik. Ennek alap
ján az embert szabad személyes lénynek, — a Biblia szavaival —
Isten képének és hasonlatosságának nevezzük. Ezt a magasabb
méltóságot az ember alakja, egyenes állása, szemeinek, tekin
tetének értelmes volta is kifejezi.
Isten az által, hogy az emberbe kiváló szellemi képességeket
helyezett, azaz — a Biblia szavait használva — bele lehelte
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a saját lelkét, előre megállapította az ember magasabb rendel
tetését is. Eme rendeltetés lényege abban áll, hogy Isten nagy
műve az ember élete által teljességre jusson s a teremtésnek
nagy célja általa megvalósuljon. Ehhez pedig első sorban is
az szükséges, hogy az ember a maga egészében összhangban
legyen Isten akaratával. Ennek az összhangnak lényege abban
áll, hogy ebben az állapotban az ember szellemisége meg
nem rontott helyes viszonyban van Istennek leikével. Míg ez
az állapot fennáll, addig az isteni eredetű szellemiség az úr
a test fölött és a kormányzó hatalom az élet különböző vi
szonyaiban. Ez vezeti az embert valódi rendeltetésének betöl
tésére az élettel, a világgal, közvetlen környezetével s általá
nosabban az embertársakkal való viszonyban is.
Az Isten akaratával való összhangnak az állapotát Isten
országának nevezzük. Ez alapon az ember rendeltetését álta
lánosságban úgy állapíthatjuk meg, hogy ez nem más, mint az
Isten országában való élet. Egész életünk folytatására vonat
kozólag tehát főelvünk nem lehet más, minthogy az életfenn
tartásra s a családi és társadalmi életre vonatkozó összes fel
adatainknak Istenországa szolgálatában kell államok, mert ez biz
tosítja úgy önmagunkban mint a külvilágban az összhangzatos
életet.
Jegyzet. Akik az ember eredetét a természetes leszármazás elmélete
alapján akarták megmagyarázni, nagy gondot fordítottak arra, hogy a ma
jom és az ember közötti átmeneti alakot megtalálják; de nem sikerült. Nagy
tudósok erre vonatkozóan érdekesen nyilatkoznak. Ranke így ír „Der
Mensch“ c. munkájában: "Nincsenek az egész ismert emberiségben sem
fajok, népek, törzsek és családok, sem egyes egyedek, melyeket zoológiailag az ember és majom középalakjának lehetne nevezni.“ Virchow „Die
Freiheit der Wissenschaft" c. munkájában ezt mondja: „még tíz évvel aze
lőtt, ha cölöpépítményekben, vagy régi barlangokban koponyát találtak,
azt hitték, hogy vad, egészen fejletlen állapot csodálatos jegyeivel van
dolguk. Mert hát majomszagot szimatoltak. Ám ez mindinkább alább hagyott.
Az öreg troglodíták, cölöpépítők és falusi emberek egészen tekintélyes
társaságnak mutatkoztak. Fejük olyan nagyságú, hogy akármelyik élő
bizony szerencsésnek érezné magát, ha neki is hasonló feje volna.“ Reinke
szintén jellemzően mondja: „Ami az ember őseinek állítólagos törzsfáit illeti,
ahogy ezeket Haeckel állította össze, erre joggal megjegyezték, hogy olyan
hitelesek, mint a homerosi hősök törzsfái'‘ Egyes tudósok rámutatnak
arra, hogy a kőkorszak (8—10,000 év) óta nem változtak azon faji tulajdon
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ságok, melyek az embert a majomtól megkülönböztetik és hogy a bronz
korból (5000 évvel ezelőtt) származó agyagtálakon (corcelettesi fazekasnő)
a fazekas újj-lenyomata bizonyítja, hogy az semmiben sem különbözik a
mai emberétől. Az eleinte nagyra tartott jávai majomember (Pitecantropus erectus) csontváztöredékéről kitűnt, hogy a diluviális korszakból való,
amikor már az ember megvolt s a csontdarabok 15 méternyire szétszórtan
hevertek majomcsontokkal együtt s ugyanott tűzhelynek a nyomaira is
találtak. A neandertali lelet sem tekinthető az átmeneti alaknak, mert . ez
meg már határozottan emberkoponya.
Az ember természetes leszármazása elméletének végső következmé
nyeit erkölcsi értelemben Nitzsche Frigyes vonta le. Ő ugyanis abból in
dul ki, hogy az ember az élet nyers harcában alacsonyabb lényből lett
emberré s arra az eredményre jut, hogy ezen az úton a létért való küzde
lemben az erősebbnek fennmaradása s a gyengének elpusztulása útján
fejlődik ki az u. n. „felsőbb ember.“ (Übermensch) Eszerint a legfőbb er
kölcsi törvény az uralomvágy lesz, az igazi emberélet főtartalma pedig
mindeneknek nyers harca mindenek ellen. Minthogy itt önuralomról, a
szenvedélyek, indulatok megfékezéséről szó nem lehet, tehát ez az út tu
lajdonképen nem az emelkedésre, a nemesbülésre, hanem az eldurvulásra
és végeredményében a bukásra vezet.
A mindennapi életben — sajnos — tényleg találkozunk azokkal a
a jelenségekkel, amelyekben Nitzsche az emberélet eszményét látja. De a
mások elnyomására irányuló törekvés, a mások rovására való érvényesülés,
a társadalmi egyensúlynak pusztán a hatalmi erőviszonyokra való helyezése
tulajdonképen nem más, mint a teremtésben rejlő örök akarattal való össz
hang felbomlásának, mint az igaz emberi rendeltetéstől való eltérésnek a
következménye. — \ z ami állandó diszharmóniát és katasztrófákat idéz elő,
az élet törvénye, célja nem lehet. Emberi rendeltetésünk főelvéül ennél
fogva a hatalomra törés önkényét nem fogadjuk el. — A világ egyetemes
fennállásának minden esetre más törvénye van, mint az, ami pusztán csak
ellentéteket támaszt. A fennállást biztosító nagy igazság lehet csak a mi
életünk igazsága is. Ennek az igazságnak a keresésében és betöltésében
áll tehát a mi életünk rendeltetése.

23. Az életfentartás.
Az ember egyetemes rendeltetésének részletes feladatai
között mintegy önmaguktól jutnak előtérbe azok a kérdések,
amelyek az életfenntartás körébe tartoznak. Maga a természetes
ösztön is első sorban az életfenntartás érdekében nyilvánul
meg. Az öntudattal és szellemi tulajdonságokkal felruházott
.s magasztos erkölcsi cél érdekében teremtett embernél azon-
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ban az életfenntartásra vonatkozó feladat és magatartás sem
maradhat meg pusztán a természetes ösztön körében, hanem
az ember erkölcsi rendeltetésének megfelelően erkölcsi köteles
séggé lesz.
1. Földi életünk jelentősége s az abból fakadó köteles
ség az életfenntartás kérdésében. Az életfenntartásra vonatkozó
felfogásunk attól függ, hogy miben látjuk földi életünk célját
és jelentőségét. Az ember életének egyetemes célja Istenor
szágának teljes megvalósulása. Ebből az következik, hogy földi
életünket Isten országának teljes megvalósulása érdekében kell
fenntartanunk s egyéniségünket Istenországának szolgálatára
kell kiművelnünk. Ha tehát az Istenországát építő magasabb
erkölcsi javak megóvása és szolgálata úgy kivánja, akkor eze
kért készeknek kell lennünk jelenlegi földi életünket kockára
tenni, avagy feláldozni. Szépen fejezi ki ezt a gondolatot Pál
apostol, midőn ezt mondja: „Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meg
halunk, az Úrnak halunk meg: akár éljünk azért, akár meg
halljunk, az Űréi vagyunk.“ (Róm. 14, 7—8.)
Az életfenntartással kapcsolatban kötelességünk testünknek
épségben tartásáról és lelkűnknek kiműveléséről is gondoskodni.
2. A testre vonatkozó feladataink. A testi életre vonat
kozó feladatainknak arra kell irányulni, hogy a test az Isten
akaratát képviselő szellemnek alkalmas eszköze legyen. E célból
óvakodni kell minden olyan káros hatástól, mely az egészséget
veszélyeztetné, a test ellenálló képességét és életerejét csök
kentené s nagy gondot kell fordítani a test észszerű edzésére,
fegyelmezésére s az önmegtartóztatás és mértékletesség eré
nyének gyakorlására.
3. A szellemi tehetségek kiművelése. A szellemi tehetsé
gek kiművelése és lelki kincsek gyűjtése is szintén az emberi
méltóságunkból folyó feltétlen kötelességünk tekintet nélkül
arra, hogy a megélhetés érdekében rászorulunk-e bizonyos
szellemi képességekre, ismeretekre, avagy nem. Maga az em
bervoltunk indítson szellemi világunknak minél tökéletesebb
kiművelésére.
Az emberi szellem különböző megnyilvánulásainak, a
tudománynak, irodalomnak, művészetnek tulajdonképeni hivatá-
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suk az, hogy az emberi életet minél tökéletesebbé, szebbé,
jobbá, igazabbá tegyék, szóval hogy ezek is Istenországának
a szolgálatában álljanak.
4. A természeti javak felhasználása s az anyagi vagyon.
Földi életünk fenntartása s emberi rendeltetésünk betöltése ér
dekében felhasználhatjuk a természeti javakat s a természet
ben rejlő erőket is. Ez hozza létre a világban az ú. n. anyagi
kultúrát, amelyre szintén az ember szelleme nyomja rá a maga
bélyegét.
A természeti javaknak azt a részét, amit jog szerint
felhasználhatunk életünk fenntartására és rendeltetésünk betöl
tésére, anyagi vagyonnak, vagy személyes tulajdonnak ne
vezzük. Az anyagi vagyont emberi rendeltetésünk méltó be
töltésének az eszköze gyanánt kell tekintenünk, nehogy áldás
helyett átokká legyen kezünkben.
5. A munka jelentősége. A szükséges vagyon megszer
zésének az emberhez méltó eszköze a munka. A munkára azon
ban ne csak a megélhetés kényszere indítson, hanem első
sorban az a kötelességtudat, hogy valódi emberméltóságunkat
csak a munkásság útján fejthetjük ki. Ennélfogva a munka
kivétel nélkül minden embernek kötelessége, annál is
inkább, mert a restség és munkakerülés a bűnöknek meleg
ágyává lesz.
6. Az életfenntartás biztosításának társaáalmi s egyéni
feltételei. Az emberi jogok tiszteletének, az igazságosságnak és
méltányosságnak, a szorgalomnak és hűségnek, a mértékletes,
józan, egyszerű puritán életnek és az emberszeretetnek kell
általánosságban úgy a társadalomban mint az egyes emberek
életében érvényesülni, hogy az életfenntartásra vonatkozó köte
lességek teljesítése mindenütt az emberméltóságnak megfelelő
megelégedett, józan és derült életet eredményezzen.
7. A nemes szórakozás jelentősége az élet fenntartásban•
Az életfenntartás eszközlésének józanul és bölcsen kell tör
ténnie; azért a hivatásszerű munkát helyes mértékkel a pihe
nésnek kell felváltania. Az evangéliomi keresztyén életfelfogás
nemcsak hogy megengedi a nemes élvezetet s az erkölcsi ala
pon álló szórakozást, hanem az a maga egészében a tiszta élet
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örömnek egyenesen forrásává lesz, olyan szórakozásokra nevel,
melyek testünk lelkünk üdülésére szolgálnak s megóv azoktól,
amelyek veszedelmet és bajt hoznak reánk.
8.
A fajfenntartás. Az emberbe helyezett életösztön nem
csak a meglevő egyéniség életének biztosítására, hanem egyúttal
a fajfenntartásra is törekszik. A fajfenntartás biztosítására Is
ten erkölcsi alapon álló szövetség gyanánt a törvényes házas
ságot rendelte.
Az Isten akaratával megegyező szellemnek kell tehát
uralkodni e téren is a test fölött, hogy az az ösztön, amit az
Alkotó egyre tökéletesebb nemzedék létrejövetele érdekében
oltott az emberbe, valóban a fejlődésnek, ne pedig a sülyedésnek, romlásnak és a nyomorúságnak a forrása legyen.
A fentebbiek alapján a házastársi szövetségnek is első
sorban lelki s erkölcsi viszonynak kell lenni. A házasság esze
rint az Isten akarata alapján álló életrend, amellyel úgy a
többnejűség, mint a papnőtlenség ellenkezik. A házasság alól
csak kivételes hivatással járó kötelességek (Pál apostol) s a
jövő nemzedék érdekében nagyon is számba veendő egészségi
okok menthetnek fel. Irányadó elv minden körülmények között
a tiszta erköicsiség iegyen.
2é. Az ember élete a családban és a társadalomban.
1.
A családi élet jelentősége. Az a legbensőbb és legszű
kebb kör, melyhez tartozunk: a család. Az összes társadalmi
körök között ezt tekinthetjük a legfontosabbnak, mert a ta
pasztalat azt mutatja, hogy a nemzetek ereje és erkölcsi nagy
sága főleg attól függ, hogy a családi élet általában tiszta er
kölcsi alapokon nyugszik-e s megadja-e azokat a testi-, lelki-,
erkölcsi feltételeket, melyek a nemzeti erőhöz és nagysághoz
vezetnek.
A család szellemének forrása első sorban is a házastár
sak egyénisége és az egymáshoz való viszonya. A szülők köl
csönös szeretete, hűsége, egyetértése, lélekben való összhang
zása, kölcsönös megértése és megbecsülése, jó bánásmódja és
minden tekintetben jó példaadása a legnagyobb áldás a gyér-
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mekekre, mert ezekben rejlenek a helyes irányú nevelés
első és leglényegesebb feltételei. Ahol ugyanis a szellemi tu
lajdonságok által biztosított tekintély meg van, ott a gyermekek
is könnyebben nevelhetők az engedelmesség erényére" s ahol
a szeretet lelke fűzi össze a szülőket, ott a testvéri szeretet
érzelme a gyermekek között is könnyebben kifejlődik.— A
család életének legszebb erényei: a szülők szeretete gyermekeik
iránt, a gyermekek hálás szeretete és tisztelete szüleik iránt
s a testvéreknek szeretete egymással szemben.
A család kötelékébe tartoznak a cselédek is s a velük
való bánásmódban sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy
ők is testvéreink a Jézus Krisztusban.
2. A t á r s a d a l m i é l e t j e l e n t ő s é g e . A családok összessége
alkotja az emberi társadalmat, amely az emberi élet különböző
jellege szerint különböző körökre tagozódik. Az embert az Al
kotó társas lénynek teremtette, azért részt kell vennie a társa
dalmi életben. A keresztyénség lényege sem a világkerülés, ha
nem a világmeggyőzés. Jézus is így imádkozott tanítványaiért:
„Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy
őrizd meg őket a gonosztól (János 17, 15). Az ember fő feladata
tehát, hogy a világ kísértéseivel szemben szilárdul megálljon s
híven teljesítse emberi kötelességeit.
3. A

tá rsa d a lm i

k ö te lesség e in k

b etö ltéséh ez

szükséges

Az ember társadalmi kötelességeinek betöltésé
hez mindenekelőtt az embertisztelet és a felebaráti szeretet
erényére van szükségünk. Ezek képesítenek bennünket arra,
hogy felebarátainkban tiszteljük s megbecsüljük Istennek képét
és hasonlatosságát s mindenkinek jogát az élethez s javainak
élvezetéhez necsak elismerjük, hanem jólétét anyagi és szel
lemi eszközökkel minden irányban igyekezzünk előmozdítani
A „szeresd felebarátodat mint tenmagadat“ törvényét az által
töltjük be, ha kellő életbölcsességgel, valóságos életművészettel
mindent elkövetünk, hogy felebarátaink jóléte a mi jólétünkkel
teljes összhangzásba hozassák.
Az embertársainkkal való érintkezésben nagyon fontos az
őszinteség és a megbízhatóság erénye, mert ezek nélkül a tár
sadalom hazug és ingatag alapokon épül fel. — A társadalmi
erények.
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béke, egyensúly biztosítása érdekében okvetlenül szükség van
az igazságosság, méltányosság érvényesülésére, az igaz érdem
elismerésének s a háladatosságnak erényére.
4.
E m b eri h ivatásu n k
b etö lté se
a tá rsa d a lo m b a n ;
az
é letp á lya .
Az Istenországa szolgálatában álló egyetemes
emberi rendeltetésünket a különleges képességeinkben rejlő
elhivatásunknak megfelelően különleges feladatok teljesítése ál
tal töltjük be. Ezeknek a különböző feladatoknak a teljesítése
a különböző életpályákon történik.
Minden életpályának az az eszményi rendeltetése, hogy a
földi létet jobbá, igazabbá, tökéletesebbé tegye s így tulajdon
képen mindegyik Istenországának a szolgálatára rendeltetett.
Az életpálya megválasztásánál tehát óvakodni kell attól, hogy
az egyes életpályákat tévesen Ítéljük meg és mellékes körül
ményekre legyünk tekintettel. A fődolog az, hogy lelkünk sze
resse azt az eszményt, amelynek különleges szolgálatára az il
lető életpálya rendeltetett és meg legyen bennünk a képesség
annak hű betöltésére.
5.
E l ő k é s z ü l é s a z e m b e r i h i v a t á s b e t ö l t é s é r e ; a z is k o l a . Ah"
hoz, hogy
emberi hivatásunkat a társadalmi
életben
haszonnal és méltóképen tölthessük be, határozott egyéniségeknek
és a közösségi célok szolgálatára alkalmas embereknek kell len
nünk. Az egyéniségre főleg a család, a közösség számára pedig
főleg az iskola nevel. Ez a különleges feladat teszi a nyilvános
iskolát nélkülözhetetlenné; a szükséges ismeretek nyújtása
mellett ugyanis a maga kis társadalmi életével, a kiegyenlítést
létre hozó hatásaival a társadalom számára nevel hivatásukat
betöltő tagokat s alkalmat nyújt az egyik legszebb és legáldá
sosabb viszonynak, a barátságnak megkötésére.
6.

A z állam je le n tő sé g e ; a z á lla m o k

viszo n ya eg ym ással.

Az egész emberi társadalom az államok keretein belül
él. Az állam feladata, hogy a területén lakó s a faji, nyelvi
illetve történeti kapcsok által összefűzött honpolgároknak
megadja az alapfeltételeket ahhoz, hogy az életfenntartásra és
az emberi rendeltetés betöltésére vonatkozó kötelességeiket
teljesíthessék. Az államnak a rendfenntartására vonatkozó esz
köze a törvény és annak végrehajtása.
5
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Az állami felsőségnek lényeges feladata, hogy minden
tekintetben a közjólétet mozdítsa elő s a lakosság minden ré
tegének az érdekeire és jólétére tekintettel legyen. Az alattva
lók legszebb erénye pedig a kötelességét teljesítő felsőbbség
tisztelete, a törvények megtartása s a közjó érdekében kifej
tett munkásság. Az állam javát előmozdító erények összességét
hazaszeretetnek nevezzük.
Az egyes államok között a jó viszonyt és békét szintén
az egyetemes emberjogoknak a tisztelete, az igazságosság,
méltányosság és az emberszeretet tartja fenn, amely erények
nek mindenütt magában a kormányzatban kell megvalósulniok.
II. FEJEZET.

Az emberi rendeltetés betöltésének akadályai.
25. Az eszményi rendeltetéstől való eltérés végső oka.
Amennyire felemel bennünket az ember eszményi rendel
tetésének tudata, ép oly mértékben lesújt az a tapasztalat, hogy
az ember magasztos hivatásának nem felel meg. Nyilvánvaló
ugyanis, hogy a sokféle baj, zavar azért van a földön, mert az
ember kiváló képességeit nem arra használja fel, amire azok
rendeltettek. A vágyakozás általános, hogy a gyarló viszonyo
kat tökéletesebbek váltsák fel. Az eredmény azonban attól függ,
vájjon a leverő állapotok végső okait felismerjük-e s rá lépünk-e
eredeti rendeltetésünk útjára ?
A vallásellenes életfelfogás a gyarló földi állapotok végső
okát nem keresi és minden cselekedetet jogosultnak, erkölcsös
nek tart, amit egy egy társadalmi közösség saját érdekében
időről időre hasznosnak vél. Ez a felfogás azonban végered
ményében romlásra, zavarra és szétzüllésre vezet s így nem
alkalmas arra, hogy általa az életben javulás álljon be.
A keresztyén vallás a magasabb rendeltetésünkről való
eltérésnek s a gyarló földi dllpotoknak végső okát is a bűn
ben látja. Eszerint a földi viszonyok javulásának útja sem
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lehet más, m int a bűntől való szabadulás. A szabadulás va
lódi útjának a felismerése céljából azonban előbb meg kell
ismernünk a bűn eredetét, lényegét, nemeit, nyilvánulásait és
következményeit.
26. Az ember eredeti állapota és a bűnbeesés.
Isten az egész világot s benne az embert is jól, azaz cél
jának megfelelően teremtette. Az ember egyéniségének az is
teni céllal való összhangját nevezzük az ember eredeti álla
potának.
Az ember eredeti állapotának magasabb tökéletessége
alatt azonban nem szellemi képességeinek teljesen kifejlett vol
tát értjük, hanem azt, hogy természete összhangzásban volt
Isten akaratával; azaz végső rendeltetésével az ember akkori
állapotában még nem jutott ellenkezésbe. Eszerint az ember
eredeti állapotát a gyermeki ártatlanság képében fogjuk fel.
Az ember eredeti állapota tehát nem szellemi és erkölcsi
tökéletesség volt, hanem a testi, lelki romlatlanságnak az az
állapota, amit szabad választása alapján kellett volna az ember
nek megőriznie, erkölcsi birtokává tennie, hogy a benne rejlő
szellemi lehetőségek minden sűlyedés és visszaesés nélkül fej
lődhessenek ki.
Isten az embert öntudattal, választó szabadsággal ruházta
fel s az által erkölcsi méltóságát biztosította. Az ember azon
ban épen ezzel a legértékesebb képességével élt vissza és Is
ten akaratával, az emberre vonatkozólag megállapított életren
del ellentétbe helyezkedett, azaz bűnbe esett. Ezt fejezi ki jel
lemző módon a Biblia a bűneset történetében, mely úgy az első
vétség, mint minden vétség létrejövetelének s a bűnős ember
lelki állapotának mesteri rajza.
27. A bűn forrása, lényege és nemei.
A bűnbeesés által megromlott állapot a természetes
származás útján átöröklődött az utódokra. Ezt az átöröklött
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gyarló állapotot, melynélfogva az ember a jóra rest, a gonoszra pedig hajlandó, eredendő bűnnek nevezzük. A különböző
kísértések hatása alatt a megromlott természetből, elgyengült
akaratból azu. n. c s e l e k e d e t h e t i b ű n ö k származnak.
A bűn lényege az ember eszményi rendeltetésével, az Is
ten akaratával szemben tanúsított ellenkezésben áll. Bűnt tehát
az követ el, aki Isten akaratával szembeszál, vagy annak
teljesítését elmulasztja. A bűnt részint a rósz akarat, nyílt
ellen s zegülés, részint pedig a tudatlanság,Isten akaratának nem
ismerese idézi elő.
Az egyes cselekedetbeli bűnök az Isten ellen, az emb ertársak ellen, a természeti világ ellen és önmagunk ellen el
követett különböző vétségeken nyilatkoznak meg.
Az újabb u. n. modern irányzatoknak jellemző törekvése
az, hogy a bűntudatot eltörölje. A bűntudat hiánya azonban
csak a lelkiismeretlenséget, a könnyelműséget növeli s
egyre romlottabb állapotokat idéz elő. így maga az élettapasz
talat bizonyítja legjobban a szentírásbeli hely igazságát, mely
szerint „ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mibennünk, magun
kat csaljuk meg és igazság mibennünk nincsen.“ (I. Ján. 1, 8--9.>
28. A bűn következményei.
Minthogy Isten akaratának teljesítése az élet összhangját
biztosítja, tehát az isteni akaratnak megszegése, azaz a b ű n
e l s ő s o r b a n is a z é l e t s z é p ö s s z h a n g j á t z a v a r j a m e g . Az összhang
megzavarása következtében az emberélet elveszíti valódi szép
ségét és báját s az ember m e g h a s o n l á s b a j u t a z ő T e r e m t ő j é v e l ,
a te r e m té s c é ljá v a l, e m b e rtá rsa iv a l és ön m a g á va l.

Az egyetemes emberiségnek ezen útját mutatja az egyes
ember élete is. Bár a gyermek bizonyos öröklött hajlamokkal
születik a világba, azért általánosságban mégis van olyan idő
pont az életében, amidőn más nemű fejlődése mellett is elveszíti
a gyermekkor báját és kedvességét s az összhang helyébe
bizonyos meghasonlás lép.
A bűn testi lelki tekintetben romlást hoz az emberre. Az.

isteni akarattal való összhang megszűnése következtében ugyanis
már sok tekintetben a test, az érzékiség lesz úrrá a szellem
fölött s ennek következtében a fejlődés menetében rendellenes
ségek, zavarok állanak be. így áll elő az, hogy amit az ember
egyik kezével épít, azt a másikkal lerontja. — Az isteni akarat
ellen történő lázongásával az ember teljes szabadságát, függet
lenségét akarta biztosítani és valódi szabadságát épen az
az Istenről való függési viszonynak a megszakítása m iatt ve
szítette el. Ezen az úton ugyanis az ember a kísértőknek a
a hatalmába jutott, a bűnös hajlamoknak, szenvedélyeknek és
csábításoknak a rabjává lett, aminek azután sokféle baj és
nyomorúság jár a nyomában.
összefoglalóan: a bűnbeesés fő következménye, azaz
büntetése az, hogy az ember az igaz élet ösvényéről lelépett
s a romlásnak, a pusztulásnak útjára jutott. Ily értelemben
mondja az apostol is, hogy a „bűn zsoldja a halál.“
Az emberben felébred ugyan a bűntudat és a vágyódás
a bűntől való szabadulásra, de a maga erejéből az ember sem
az igaz Istent megismerni, sem ő hozzá valósággal eljutni nem
képes. Amire azonban mi képtelenek vagyunk, azt elvégzi éret
tünk Istennek kegyelme.
III. FEJEZET.

Visszatérés az emberi rendeltetés betöltésének útjára.
A)

Isten segítsége az ember megmentése érde
kében.
29. Isten mentő keze a történeti fejlődésben.

Az ember magasztos rendeltetésének igaz útjáról lelépett
ugyan, de azért az alkotó és világkormányzó Isten nem en
gedte, hogy az ő teremtésének célja meghiúsuljon. Az Istennek
a világtörténelemben megnyilatkozó megmentő munkáját leg
világosabban a bibliai üdvtörténet tárja elénk. Eszerint az em
beri természet megromlása mellett is felébredt Isten kegyel-
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méből valami jóra való hajlandóság, úgyhogy ennek következ
tében a jó és a rossz a világon folytonos küzdelemben vannak,
A gonosz az igaznak elfojtására törekszik s ez különböző uta
kon bizonyos mértékig sikerül is neki, de az isteni világkor
mányzás ismét a megátalkodott bűnösöket juttatja a pusztulás
útjára s a jót megmenti, vagy életre támasztja.
' .
Az isteni világkormányzásnak ez a nevelő szándéka végig
vonul az egész világtörténeten. Az örök nagy küzdelemben
nemzeteket és azoknak körén belül egyes kiváló nagyokat vá
laszt ki, akik az emberiség nevelőivé lesznek és az Istenhez,
való viszonyban évszázadokra, sőt évezredekre előre megjelö
lik a fejlődés útját. így az emberi nem tökéletesbülése mindig a
vallásos élet tökéletesbülésével van kapcsolatban. A világkor
mányzó Isten a maga céltudatos útján az idők teljességében
az ember eszményének megtestesülését, Jézus Krisztust küldte
a világba, hogy rendeltetésünket megmutassa és annak betöl
tésére segítsen bennünket.
30. Jézus Krisztus személyének méltósága.
Az a történeti személyiség, akit Isten az idők teljességé
ben azért küldött el, hogy az élet igaz útjáról letért emberiséget a
helyes ösvényre visszavezesse s a valódi cél elérését bizto
sítsa : Jézus Krisztus. Jézus történeti létezését az evangéliomokorr
mint feltétlenül hiteles forrásokon kívül még világi írók fel
jegyzései (Josephus Flavius, Tacitus) is igazolják.
Jézus az evangéliomok származási táblája szerint mint
valóságos ember vérszerinti összeköttetésben van az emberi
nemmel, személyiségében mégis van olyan elem, amit sem az.
átöröklés, sem a környezet hatása, sem pusztán a világnak a
jobblét utáni sóvárgása alapján megmagyarázni nem lehet. Ez.
Jézus személyiségében az ú. n. közvetlen isteni természet, am i
alapja bűnnélküliségének és biztosítója annak, hogy egész éle
tében Isten akaratának a megtestesülése volt.
Jézus egyedül álló személyiségének lényege abban áll,,
hogy a kísértőt legyőzte s így benne az isteni és emberi aka-

rat teljesen eggyé lett s mindvégig összhangban maradt. Ennél
fogva Jézus mint az Isten és a világ megbékülésének, össz
hangjának képviselője valóságos Isten és valóságos ember, s
ezt a tényt közönségesen az „Isten ember“ elnevezéssel szok
tuk kifejezni.
Ugyancsak Jézus személyének méltóságát foglalják ma
gukban az „Isten fia “ és az „ember fia u elnevezések. Az előbbi
Jézus lényegének tökéletességét az Istenhez való viszonybanaz utóbbi pedig a világhoz s az emberekhez való viszony
ban tükrözteti elénk. A „második Ááám “ és az „utolsó
Ádám “ elnevezések pedig Jézus személyének tökéletességét az
ember eszményi rendeltetésére s a világ céljára való tekintet
tel szemléltetik. A „Jézus“ név jelentése azonos a héber „Jehozsuah“-val („Isten segíts“) s az ő szabadító, üdvözítő jelentő
ségét emeli ki, a „Krisztus* szó pedig egyértelmű a Messiással
( = felkent).
jegyzet. Magától értetődő, hogy a fizikai monizmusnak útjában van
Jézus történeti létezése, mert ez a tény világos tanúbizonysága annak,
hogy Isten keze belenyulik a történeti fejlődésbe és Isten kormányozza a
világot. A fizikai monizmusnak természetesen az isteni világkormányzás
minden ténye kellemetlen, tehát nem marad más hátra, minthogy Jézus
történeti létezését tagadnia kell. Akadtak is egyes férfiak (Drews Artúr és
mások), akik a fizikai monizmus világnézete érdekében egyenesen tagadás
ba vették Jézus történeti létezését s azt a maga egészében legendának
tartják s az Adoniskultusz és a szenvedő Messiásról alkotott zsidó fogalom
összekeveréséből magyarázzák. Ennek a legendának a keletkezését pedig
úgy fogják fel, hogy azt a nép vágyakozása teremtette meg s a korviszo
nyok töltötték meg megfelelő tartalommal.
Ha nem is lennének teljesen történeti hitelességű feljegyzések, me
lyek Jézus történeti létezését kézzel fogható módon igazolják, a logikus
gondolkodás s a történeti fejlődés menetének ismerete alapján is feltétle
nül bizonyossá lenne, hogy létezett egy olyan minden embert felülmúló
egyéniség, aki az emberiség tökéletes vallását megalapította s ez által a
fejlő lésnek az Isten akaratával teljesen összhangzásban levő és maradó
útját mutatta meg az emberiségnek.
Az a felfogás ugyanis, hogy a keresztyénséget maguk a korviszo
nyok, a társadalmi követelmények teremtették meg s a helyzetből fakadó
egyetemes vágyódások hozták létre a néplélekben a Krisztus legendát, a
józan történeti kritika előtt egyáltalában nem állhat meg. A történeti té
nyek ugyanis azt mutatják, hogy a világtörténelemben a nagy változások,
az új korszakok nem úgy jöttek létre, hogy a tömeglélek maga teremtette
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volna meg s fejezte volna ki azt az irányt, amire szükség volt, hanem a
tömegből kiváltak mindig egyes nagyok, akik ki tudták mondani a kornak
szabadító igéit, véghez tudták vinni a nagy szabadító cselekedeteket
amiket a milliók homályosan sejtettek, amikre vágyódtak, de amiknek ala
kot adni, amiket kifejezni, megvalósítani a milliók nem tudtak. — A. fejlő
dés tehát egyes nagyok, egyes kiválasztottak fellépése és munkája útján
megy végbe a világtörténelemben. Ha pedig így történt ez kisebb változá
soknál, elképzelhetetlen, hogy a világtörténelem középpontjában a'legna
gyobb változás másképen folyt volna le. Vagyha itt másképen történt
volna a dolog s Jézus tényleg nem élt volna, akkor ebből az következnék
hogy azok a nagy vezető egyéniségek sem éltek, akiket a világtörténet
ilyenekül ismer. Akkor p. o. Széchenyi István műveit sem ő maga írta,
hanem a megújulásra és haladásra törekvő magyar nemzeti társadalom
maga szülte meg az eszméket, amelyeket a soha nem is létezett Széchenyi
István gondolatainak tartanak; vagy Petőfi sem élt, hanem az ő neve alatt
közölt versek a szabadságra törő népiélek szüleményei.
Nagyon találóak erre a kérdésre vonatkozóan Rousseaunak az
„Emil“-jébe foglalt következő fejtegetései: „Megvallom, bámulok a szent
iratok felségén, az evangéliom szent volta szívemhez szól . . . . Nézzétek
a bölcselők könyveit egész pompájukkal, mily kicsinyek emellett. Lehetsé
ges-e, hogy a könyv, mely oly fenséges és egyszersmind oly nagyszerű,
emberi mű legyen ? Lehetséges-e, hogy az, akinek történetét adja, ne le
gyen egyébb embernél ? Sokrates tettei, melyekről senki sem kételkedik^
sokkal kevésbbé bizonyítvák be, mint Jézus Krisztuséi. Azonkívül inkább
eltávolítaná, semmint lerontaná a nehézséget és még megfoghatatlanabb
lenne azt állítani, hogy többen egyetértve készítők e könyvet, mint föl
tenni, hogy egyetlen egy alkotta annak tárgyát. S az evangéliomnak oly
nagy, oly fényes, oly egészen utánozhatlan igazsági jelleme van, hogy
méltóbb volna a csodálatra feltalálója, mint hőse.“

31. Jézus Krisztus hivatása.
Jézus földi hivatását már gyermekkorában felismerte, midőn
így nyilatkozott: „Nekem azokkal kell foglalatoskodnom, me
lyek az én Atyámnak dolgai.“ Nyilvános működését azonban
harminc éves korában kezdette meg, amidőn megkeresztelkedett
s a kísértőt legyőzte. A kísértő legyőzésének története tárja
elénk legvilágosabban azt, hogy miben látta Jézus az ő földi
hivatását. Mint Istentől küldött Messiás Isten országának, a
tökéletes életnek a megalapítása és diadalra juttatása érdeké
ben jött a világra; korának érzéki messiási képzeteivel ezért
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szakított s egyedül Isten igéjével, a tiszta szeretetnek csodás
cselekedeteivel s a lelki királyság hatalmával igyekezett az igaz
boldogságra vezetni az emberiséget. Munkásságának végső
célja tehát Isten és az ember között a teljes összhangnak a
helyre állítása, Isten lelkének a világban uralomra juttatása,
másszóval az eszményi értelemben vett teokrácia (Istenuralom)
volt.
A teokrácia szolgálatában állottak már az ószövetségben
a prófétai, főpapi és királyi hivatalok. Minthogy Jézus egy
maga eszményi, tökéletes mértékben töltötte be azokat a kü
lönleges hivatásokat, amelyek ezen tisztségekhez tartoztak,
azért őt tökéletes prófétának, tökéletes főpapnak és tökéletes
királynak nevezzük.
Jézus prófétai tisztének betöltése abban áll, hogy ő Isten
nek akaratát a maga teljességében megismertette, az igaz élet
hez vezető utat megmutatta és az ő országának jövendő dia
dalát feltárta. Jézus mint tökéletes főpap saját ártatlan, tiszta
életét hozta áldozatul, hogy ez az Isten és a világ megbékülésének, kiengesztelődésének az eszközlője legyen. Mint Isten
országának királya pedig az ő szellemi hatalmát e földön ter
jeszti, diadalra juttatja, az egész világot megdicsőíti.
32. A kiengesztelés és a megváltás,
Jézus munkájának lényege: annak a helyes viszonynak a
helyreállítása Isten és az ember között, amelyet a bűn meg
rontott. Ebben a viszonyban az ember bűnbocsátó szerető
mennyei Atyát lát az Istenben és bűnbánó s hivő szívvel, a
meghasonlás állapotából kiszabaduló lélek gyermeki bizalmával
és nyugodtságával fordul ismét Istenhez. Ezt a Krisztus által
létrehozott s az isteni kegyelmen alapuló gyermeki viszonyt
nevezzük kiengesztelés és megváltás állapotának.
A „kiengesztelésu fogalma azt a békességet fejezi ki
ami az által jő létre, hogy az isteni szeretet és kegyelem meg
töri az emberi makacsságot. A Vmegváltásu pedig a bűn terhe
alól való felszabadításnak s az isteni kegyelembe való fogad
tatásnak a tényét foglalja magában.
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Jézus egész élete a kiengesztelésnek és a megváltásnak
a munkája volt; tanítása, új életre segítő minden cselekedete,
halála együtt véve volt az a nagy megbékéltető és szabadító
munka, mely egy új világot: az Istennel való békének és az
erkölcsi szabadságnak világát hozta a földre.
Jézus kiengesztelő és megváltó munkáját halálával fedezte
be s azzal pecsételte m eg; ennélfogva Jézus halálában látjuk
a kiengesztelés és megváltás lényegét. Ugyanis Istennek a
a világ iránt tanúsított nagy szeretetéről és kegyelméről való
bizonyságtétel Jézus szenvedésében és halálában jutott teljes
ségre, befejezésére; ezért volt Jézus szenvedése és halála a
megváltás érdekében az Isten akarata.
Jézus megváltói halála új élet eszközléjévé ugyanis az
által lesz, hogy a Jézus keresztjében rejlő nagy szeretet fel
ébreszti a Jézusba vetett hitet, ez a hit pedig beoltja az em
ber egyéniségébe a jézusi új élet elvét és erejét, ami azután a
a lelki megújulást eszközli.
Az elmondottakat összefoglalva a kiengesztelésről és meg
váltásról szóló keresztyén tan lényege a következő : A saját
éráemünk alapján Isten előtt nem igazulhatunk meg., Isten
azonban Jézus által kegyelmébe vette az egész emberiséget
s a Jézus Krisztusba vetett hit útján a Szentlélek erejével
lehetővé teszi az új életre jutást, a bűntől való szabaáulást.

33 A Megváltó földi és megdicsőült állapota.
Jézusnak szegény sorsban való születését, szenvedését,
halálát és eltemettetését a keresztyén dogmatika a Megváltó
megaláztatása állapotának nevezi, felmag asztalásnak állapotát
pedig a poklokra való alászállásról, a feltámadásról, a menybe
menetelről s az Ítéletre való eljövetelről szóló tanokkal fe
jezi ki.
A pokolra való alászállás tana azt a gondolatot rejti
magában, hogy Jézus a Sátánt legyőzi s annak foglyait kisza
badítja (Efez. 4, 8—10- I. Péter 3, 19).
Jézus feltámadásában pedig mint történeti tényben a meg-

váltói munka teljes diadalának előképét, zálogát, bizonyságát
és műnk álóját látjuk. Ezért hangsúlyozza Pál apostol azt, hogy
Jézus feltámadása nélkül hijába való volna minden mi hitünk.
Midőn azonban Pál hangsúlyozza a feltámadás tényének fon
tosságát, egyúttal gondoskodik arról is, hogy erre vonatkozóan
az érzékies nyers felfogást kiküszöbölje. (I Kor. 15.) Jézus fel
támadására vonatkozóan a lényeges dolog az, hogy az Üdvö
zítő feltámadása a valóban hivő emberek tapasztalata, ami
őket arra indítja, hogy Isten országának diadalra juttatása ér
dekében maguk is munkálkodjanak.
A *menybemenetel“ és az Jsten jobbjára való ülés“ tana
Jézusnak isteni méltóságát fejezi ki, amelynek alapján őt mint
isteni személyt imádás illeti meg. Az „Ítéletre való eljövetel pedig
azt a gondolatot foglalja magában, hogy a világ megítélése a
Jézushoz való viszony alapján történik (Máté 25, 31—46) és
hogy a jónak és gonosznak teljes elválasztása s a világ meg
dicsőülése Jézus által fog végbe menni.
34. A Szentlélek munkája.
Korunkban több olyan törekvéssel találkozunk, melyeknek
célja az emberi nem tőkéletesbítése. Ahhoz pedig, hogy ez a
haladás végbe mehessen, két dologra van szükség. Az egyik
annak az eszménynek a helyes megválasztása, amely felé a
haladásnak mennie kell; a másik pedig az az erő, mely a cél
elérésére segít. A természetes fejlődés alapján álló egyoldalú
életfelfogás eszményül az erős, a hatalmas embert veszi s az
oda vezető úton minden eszközt megenged, ami a hatalomra
jutást elősegíti (Nietzsche). Ennek az eredménye azonban a
végtelenségig az lenne, hogy mindig csak egyesek emelkedné
nek ki a milliók rovására s ebben a folyton dúló harcban az
ember egyetemlegesen nemesebb lénnyé egyáltalában nem
fejlődhetnék. A mi eszményünk tehát csak az erkölcsileg, jellembelileg erősebb, azaz a nemesebb, a jobb, az emberiesebb
ember lehet. Ilyen formán az emberi méltóság eszménye még
az erő nézőpontjából sem lehet más, mint Jézus Krisztus, aki-
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nek lényege nem a gyengeség, hanem a leghatalmasabb és
legszentebb erő. Ennélfogva a jobb, tökélesebb élet megva
lósítása céljából Jézus személyiségének és lelki erőinek a m i
egyéniségünkbe való átplántálására van szükség.
Jézusnakjmegértése, személyiségének lelkűnkbe oltása a
a világot teremtő és megváltó Isten lelkének, a Szentlélqknek
a felvétele útján történik. Jellemzően mondja erre vonatkozóan
Dr. Luther Márton Kiskátéjában a következőket: ,,Hiszem hogy
saját erőm, vagy okosságom által nem volnék képes a Jézus
Krisztusban az én Uramban hinni, vagy ő hozzá jutni, hanem
a Szentlélek hívott engem az evangéliom által, ajándékival
megvilágosított, az igaz hitben megszentelt és megerősített,
amiképen az egész keresztyénséget hívja, gyűjti, megvilágo
sítja és a Jézus Krisztusban az egy igaz hit által megtartja.“
E szavakban benne rejlik az a lényeges keresztyén igaz
ság, hogy a Szentlélek az embernek nem közvetlenül, hanem
az evangéliom által ju t birtokába. Ettől a lényeges keresztyén
igazságtól való eltérés egyrészről a római katolikus egyház
hatalmi túltengésére, másrészről pedig egyes protestáns szek
ták rajongására vezet. Az egyes ember és az egész emberi nem
tökéletesbűlésének útja tehát nem lehet más, mint az igaz
élet erejének, a Szentléléknek elsajátítása az evangéliom útján.

A jobb élet megteremtésének útja a földön. Az
egyház mint az evangelizálás munkálója s az
evangelizálás eszközei.
B)

35. Az egyház hivatása.
Minthogy a lét célja a magasabb életre jutás, ebből kö
vetkezik, hogy szükség van olyan intézményre, mely ezt a
nagy fontosságú feladatot céltudatosan szolgálja. Ez nem lehet
más, mint a világot teremtő, megváltó és megszentelő Isten
(— Az Atya, Fiú és Szentlélek) nevében megkeresztelt emberek
közössége, azaz a látható egyház. Minthogy a látható egyház
.a nagy cél felé törekvő emberekből áll, ebből következik, hogy
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ez a közösség még nem azonosíthatja magát Isten országával^
nem is tekintheti magát az üdvösség osztogatójának. A látható
egyház egyedüli feladata az, hogy úgy a saját tagjait, valamint
a saját körén kivül állókat is az igaz életre nevelje s ez által
mint az isteni gondviselés eszköze az új, magasabb fokú élet
megteremtésének a szolgálatába álljon.
Az egyház magasztos feladatát akkor tölti be, ha azokat
a kegyelmi eszközöket hűséggel kezeli, amelyek útján az em
ber a Szentlélek adományaiban részesül. Ez pedig akkor törté
nik meg, ha az egyház Isten igéjét tisztán és igazán hirdeti s
a szentségeket Jézus Krisztus rendelése szerint szolgáltatja ki.
Amennyiben ettől a feladattól mellékes érdekek hatása alatt
eltérne, vagy amenniyben ennek a feladatnak teljesítésére
gyengének bizonyulna, oly mértékben mindig az evangéliom
szellemében véghez vitt reformációra szorul.

36. Isten igéje. A Szentírás. Az egyházi tan.
A tökéletesebb életre jutás csak úgy lesz valósággá, ha
előre tudjuk azt, hogy az embernek s a világnak hova kell
fejlődnie. Ebből következik, hogy egy fensőbb akarat ismerete
nélkül valódi értelemben vett haladásról nem beszélhetünk.
Ezt a legfelsőbb kijelentett akaratot Isten igéjének nevezzük.
Minthogy Isten akarata a maga teljességében Jézus Krisztus
személyében és tanításában áll előttünk, azért Jézus személyét
az Isten igéje megtestesülésének, tanítását pedig az Isten igéje
teljességének tekintjük.
Az isteni akarat megismerése azon vallástörténeti, illetve
kijelentéstörténeti fejlődés folyamán ment végbe, mely Ábra
hámmal kezdődik és Jézussal végződik. Ennek a kijelentéstör
ténetnek hiteles okmánya a Biblia, vagy Szentírás, melynek
két része van, ú. m. az ó- és újszövetség.
Formai keletkezését tekintve a Szentírás is épen úgy jött
létre, mint bármely más irodalmi munka; emberek írták földi
eszközökkel; de a külömböző időkben keletkezett bibliai köny
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vek irodalmi s történeti kereteiben oly lényeg rejlik, ami kor
látolt emberi elemnek már nem tekinthető, ami már egy ab
szolút, örök időkre kiterjedő s évezredek által igazolt igazsá
got tartalmaz. Ez a Bibliában az ú. n. örök isteni elem.
A tudományos teológia teljesen szakított az ú. n. verbális
inspiráció elméletével, melyszerint a Bibliának minden egyes
szava Istennek közvetlen kijelentése; ilyenformán jogához jut
a bibliai kritika is, melynek feladata, hogy a formát a léúyegtől megkülönböztesse s a lehetőség szerint megállapítsa azt
vájjon mi a Bibliában a történeti, az emberi és mi az örök
isteni elem és tartalom.
A Bibliának mint a keresztyén vallástörténeti fejlődés
okmányának tárgyilagos megítélésénél nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt sem, hogy különösen az ószövetségben a
vallástörténeti fejlődésnek olyan különböző fokaival is találko
zunk, amiket már a későbbi magasabb vallási eszmék mint
kezdetlegesebbeket háttérbe szorítottak. — A maga egészében
az újszövetség mellett azért az ószövetséget is elfogadjuk
szent könyvünkül mert az az újszövetség alapja, amely
nélkül a keresztyénség keletkezését nem értenők meg;
de egyúttal sok olyan örök isteni igazságot, építő elemet is
tartalmaz, ami az igaz életre nevelés nézőpontjából nélkülözhetlen. Az új életrekelés érdekében azonban mégis csak az
újszövetségnek van döntő jelentősége, amennyiben abban rej
lik az új élet eszménye és a megújulásra segítő erő.
A teljes Szentírás a földi rendeltetésünk betöltése érde
kében már azért is fontos, mert az ó- és újszövetségi történetek
sorozatában mintegy összefüggő előképben az egész emberiség
történeti fejlődését látjuk. Ez által a Biblia a történeti fejlő
dés feladatának s a célhoz segítő mozgató erőknek a megér
téséhez a kulcsot kezünkbe adja, szemünket az élet megté
vesztő jelenségei között kinyitja, a végső célra és az ahhoz
vezető útra irányítja. Ez által lesz a Biblia különleges igaz
értelemben az élet könyve.
Vallásos életünknek egyedül megbízható irányítója ugyan
a Szentírás, de a Biblia nagy terjedelme mellett szükség van
.a Biblián alapuló hitigazságoknak rövid összefoglalására, hitünk
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főtartalmának rendszeres kifejezésére is. Az egyház lényeges
elveinek és tanításainak rövid kifejezését egyházi tannak, dogmá
nak nevezzük. Evangélikus egyházunk felfogása szerint a dogma
igaz voltának egyedüli feltétele a Szentírással való megegyezés.
Akik a vallásos életet szükségesnek tartják s amellett
a dogmák ellen állást foglalnak, nem veszik tekintetbe
azt, hogy a dogma nem más, mint a vallásos életnek elméleti
értelemben vett gyümölcse.
Egyházunk tanait a szimbolikus-, vagy hitvallási irataink
foglalják magukban. Hitvallási iratainkat két csoportba osztjuk, ú.
m. egyetemes és különös hítvallási iratokra. Az előbbiekhez tar
toznak: az apostoli hitvallás, a niceai és az első konstantinápolyi
zsinatnak egyesített hitvallása és az Athanasius-féle hitvallás,
vagy Symbolum quicunque. Az utóbbiak pedig ág. h. evang. egy
házunknak saját külön hitvallási iratai, melyek a következők. Az
ágostai hitvallás és ennek Apológiája, a Schmalkaldeni hitcikkek,
Dr. Luther Márton Kis- és Nagykátéja és a Formula concordiae.

37. A szentségek.
Jézus Krisztus az új életre elkötelező szövetség jeléül és
a megújulás eszközlésére két szentséget rendelt, ú. m. a keresztséget és az úrvacsorát. Az első az Ige alapján történő
belépés abba a szellemi közösségbe, ahol az újjászületés vég
bemegy, a második pedig az Úrral kötött szövetségnek állan
dósítása.
A szentség lényege s az új életre nevelő erő mindakettőben tulajdonképen az Ige, de van azért mindkettőben olyan
különleges jellemvonás is, ami az Ige mellett úgy a keresztséget, mint az úrvacsorát az új világ felépítésének munkájában
nélkülözhetlenné teszi s ez nem más, mint egyrészről az új
életbe való belépésre, másrészről pedig az új élet folytatására
való lekötelezés.
1.
A heresztséget Jézus e szavakkal rendelte: „Elmenvén
tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket
az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe.“ (Máté 28, 1, 19.)
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A keresztség az Istennel va)ó kegyelmi szövetségbe való
felvétel, mely Isten részéről biztosítéka a hívők számára az
üdvösségnek (Márk 16, 16), az ember részéről pedig záloga
a naponkénti bűnbánat és hit által történő újjászületésnek.
Minthogy Jézus rendelő igéi szerint a tanítás (=az Ige hir
detése) és a megkeresztelés egymás mellé rendelt egyenlő rangú
fogalmak, ebből világosan következik, hogy Jézus a keresztséget nem olyan hatalomnak rendelte, mely Isten országát
már önmagában megvalósítja, hanem olyan kegyelmi eszköz
nek, mely Isten országára nevel.
A keresztség szentségének eme nevelő jelentősége teszi
szükségessé már a kis gyermekeknek a megkerészt elését is,
mert a keresztyén szellemben való céltudatos nevelés csak
úgy mehet végbe, ha az új életre való lekötelezés a gyermek
nek világra jövetelével már megtörténik. Erre a lekötelezésre
az egyháznak, mint az új életre nevelő intézménynek a saját
hívei közé tartozó szülők gyermekeivel szemben nemcsak a
joga van meg, hanem Jézus rendelése szerint az egyenesen
kötelessége. A baptistáknak s az azokkal rokon felekezeteknek
erre vonatkozó tévedése a látható egyház fogalmának a téves
meghatározásán nyugszik.
A megkereszteléssel mint a Jézus szellemében folytatan
dó új életre való lekötelezéssel azonban kapcsolatban van az
egyháznak az a kötelessége, hogy a megkeresztelt gyerme
keknek az evangéliom szellemében való neveltetéséről gon
doskodjék. Ezért joggal és kötelességszerűen kívánja az egy
ház azt is, hogy a keresztszülők a gyermeknek a Jézus szelle
mében való neveltetésére vonatkozólag felelősséget vállaljanak
és a gyermekek nevében hitvallást tegyenek. A megkereszte
lés nek célja ugyanis az, hogy a gyermek az Atya, Fiú és
Szentlélek Istenbe vetett élő, öntudatos hitre neveltessék, a
miről a felserdült gyermek a konfirmáció alkalmával tesz
bizonyságot. A keresztség kegyelmi hatásának biztosítéka
ugyanis a hit, amint Jézus mondotta: „Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözűl; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. (Márk
16, 16.)
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2.
Az úrvacsorát Jézus Krisztus a halála előtti estén, az
utolsó vacsora alkalmával rendelte el. Jézus rendelő igéi alap
ján evangélikus egyházunk azt tanítja, hogy az úrvacsora Jé
zus Krisztus valóságos teste és vére s így Jézus az úrva
csorában valósággal jelen van. Ennek a tannak igazi megér
tése érdekében hangsúlyoznunk kell az eszményi értelemben
vett úrvacsorának lényegét, mely szerint az nem más, mint
szövetségkötés az Istennel, melynek lényege a lekötelezés
a jézusi új életben való megmaradásra. Jézus rendelő igéinek
tehát nem az az értelme, hogy az úrvacsorának a jelei: a ke
nyér és a bor változnak át Jézus testévé, hanem a Jézus vére
által megpecsételt szövetségkötés valósítja meg a világban
a magasabb életet, az az Jézusnak testét. A változásnak tehát
nem a kenyérben és a borban, hanem mibennünk kell vég
bemenni.
Ily szellemben kell felfogni azt is, hogy Jézus az úrva
csorái szövetségkötésnél jelen van, még pedig a hívők részére
mint új életet adó, új életre segítő hatalom, a hitetlenek ré
szére pedig mint elítélő hatalom, akiken Jézus hitetlenségük
miatt nem segíthet. Ezért mondja Pál apostol: „Próbálja meg
azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy
igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik,
ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg
az Úrnak testét.“ (I. Kor. 11. 28 —29.)
Midőn Jézus az úrvacsora rendelő igéiben azt mondja:
„Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre,“ ezzel a reá való
folytonos emlékeztetést többszörösen megismétlődő nevelő
eszközül rendeli az ő szellemében folytatandó életre s ez által
lesz az úrvacsora a megújulásnak eszközlőjévé.
Az úrvacsora vételénél ennélfogva a lényeges dolog az
igaz, mély bűnbánat, az élő hit, a Jézus iránti szeretet s a
megújulásra vonatkozó komoly elhatározás.Ez eszközli ugyanis
a Szentlélek ereje által a megtérést vagy újjászületést.
Evangélikus egyházunk úrvacsorái tanának lényege abban
áll, hogy lézus száll valósággal le hozzánk, hogy felemelhessen
bennünket magához. így egyházunk úrvacsorái tana egyúttal
annak tökéletes keresztyén istenfogalomnak jellemző szimbóluma,
6
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amely szerint Isten nemcsak fölöttünk, hanem Jézus által va
lósággal velünk és bennünk is van és működik, hogy végül
Isten legyen minden mindenekben.
Az Isten igéjét és a szentségeket (keresztséget és úrva
csorát) kegyelmi eszközöknek nevezzük. Ezek által eszközli
ugyanis az isteni kegyelem a világ újjáteremtését s ezeknek
hatása hozza létre egyetemlegesen az igazán helyes értelem
ben vett fensőbb embert, mint Istennek megtért gyermekét.
(V. ö. Nietzsche Ubermenschével.)
Minthogy az Isten igéje és a két szentség ezt a megúju
lást teljesen szolgálja, e célból több szentségre, — amint azt
a római katolikus egyház tanítja, — szükség nincs.

38. Az istentisztelet. Az imádság.
Az istentiszteletnek kettős jelentősége van, t. i. az istentisztelet egyrészről az Istennel való benső viszonynak, áhítatnak
a kifejezője, másrészről pedig az Isten után s a tökéletes élet után
való vágyódásnak az eszköze s ez által egyrészről a benső meg
nyugvásnak, másrészről pedig új életnek az eszközlője. — Az
istentisztelet ezen kettős jelentőségének megállapításából kö
vetkezik, hogy milyennek kell lenni a valóban keresztyén istentiszteletnek. Minthogy valódi nyugalmat csak az Istennel való
béke és az Isten bűnbocsátó kegyelmébe vetett hit szerezhet
és jobb életre csak a valóságos megtérés segít, ebből követ
kezik, hogy az istentiszteletben nem a külsőség, a ceremónia
a fődolog, hanem a benső áhitat. És minthogy az ember Isten
hez csak a saját egyéni hite és élete által juthat közelebb,
ebből következik, hogy egy az emberen kívül végbemenő val
lásos szertartás, mint helyettes cselekmény (p o. miseáldozat),
az embernek lelki javára sem a földön, sem a más világon
nem szolgálhat. Az istentisztelet tulajdonképeni rendeltetését
evangélikus egyházunk istentiszteleti rendjének hű betöl
tése szolgálja híven, melynek középpontjában az Ige s általa
az Istennel való viszonyba, benső életközösségbe való lépés

áll. így lesz az igaz keresztyén istentisztelet lényeges elemévé:
az éneklés Isten igéjének hirdetése és az imádság. Az első ke
resztyének istentisztelete is ezen az alapon állott.
Ami a külsőségeket, a formát illeti, természetesen azokat
ezen az alapon sem lehet mellőzni, mert a vallásos gondolatokat,
érzelmeket is csak bizonyos külső formák segítségével fejez
hetjük ki. így jut megfelelő jogához a vallásos életben a mű
vészet, melynek határát, korlátáit, jellegét és szerepét az az
•elv határozza meg, hogy a művészet mint földi elem ne legyen
öncéllá, hanem a vallásos érzület, hangulat, eszme méltó és
alkalmas kifejezőjévé, felébresztőjévé váljék.
A nyilvános, közös istentisztelet az egyesek megnyugta
tása s építése mellett szolgálja a testvériesség tudatát, s így a kö
zösség számára is nevel. A magánistentisztelet is szükséges
és áldásos ugyan, de a nyilvános istentiszteletet — különösen
önnek szociális jelentősége miatt — nem pótolhatja.
Az Istennel való viszony benső .kifejezője és az Isten
utáni vágyódás kielégítésének leghívebb eszköze az imádság,
melynek jótékony hatása, eredménye csak akkor lesz, ha őszinte,
alázatos, hívő szívből fakad. Imádságunk meghallgatásra Is
tennél csak úgy talál, ha Jézus nevében, azaz az ő szellemében
imádkozunk, aminek lényege az Isten akaratával való összhang.
A mi imádságunk lényege, fő tartalma ez legyen: „Atyám le
gyen meg a te akaratod.“
39. Az evangéliomi keresztyén világm isszió.
A Jézus Krisztus által megalapított keresztyénség leg
bensőbb lényege szerint egy nagy egyetemes misszió, szent
küldetés, melynek rendeltetése az, hogy a bűn által megron
tott világot örök céljának betöltésére segítse, azt a maga
egészében Isten képére és hasonlatosságára átformálja. A keresztyénségnek ezt a hivatását fejezi ki a nagy missziói pa
rancs: “Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket,
megkeresztelvén őket az Atya, Fiú és Szentlélek nevében, hogy
megtartsák mindazokat, amiket én parancsoltam néktek.“ Jé
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zusnak eme szavai azt foglalják magukban, hogy az egyetlen,
nagy missziói feladatnak két ága van aszerint, amint a munka
azok között folyik, akik Jézust még egyáltalában nem ismerik,
vagy azok között, akik már a keresztyén társadalomban szü
letve, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében megkereszteltettek.
Az előbbit külső missziónak, az utóbbit pedig belső missziónak
nevezzük. A külső misszió a világ evangélizálása munkájának a
kezdete, a belső misszió pedig ugyanannak a munkának a
folytatása és befejezése.
Mindakét missziói munkának alapja, forrása és tartalma
Jézus Krisztus evangélioma; a különbség csak a különleges
viszonyoknak megfelelő nevelési eljárásban rejlik. A külső miszsziónak elsőrangú feladata, hogy mindazokat, akik Krisztust
még nem ismerik, abból a rettenetes babonából kiemelje s azoktól
a tévelygésektől megszabadítsa, melyek az értelmet, érzelmet
és akaratot az emberi méltóságtól fosztják meg. Evvel
kapcsolatban gondoskodnia kell az életviszonyok olyan átala
kításáról, amelyek között tényleg az emberi méltóságnak meg
felelő életet élhetnek. így lesz a külmisszió a valódi értelem
ben vett kultúra úttörőjévé, amit tűzföldi tapasztalatai alapján
Darwin is elismert s haláláig tettleg is méltányolt.
A keresztyén misszió munkájának fentebbi meghatá
rozásából következik, hogy tulajdonképen mindaz az evangelizáló
munka, mely magában a keresztyén egyházban ennek tagjaira
vonatkozólag folyik, a belmisszió körébe tartozik. Ezen egyete
mes belmissziói munkának részleteit azonban két csoportba
osztjuk. Az egyikbe tartoznak azok a munkák, amiket a hiva
talos egyház a régi időtől kezdve szervezett módon végez,
mint amilyenek az istentisztelet s az egyházi szolgálatok
különböző nemei, oktatás, nevelés, Biblia- és vallásosiratterjesztés, lelkipásztori gondozás. A másik csoportba pedig azok
a jobbára egyesületi utón végzett belmissziói munkák tartoznak,
amiket kiváltképen a mai idők különleges viszonyai tesznek
szükségessé abból a célból, hogy mindazokat az akadályokat
megszüntessük, amelyek a keresztyéni s az ezzel egybeforrott
emberi méltóság megvalósításától az embereket elfordítják. A
belmisszió ezen munkáit az óvó, mentő, ápoló, gondozó, építő
tevékenység csoportjaiba soroljuk.
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IV. FEJEZET.

Az evangéliomi vallásosság eredménye.
A)

Az egyén erkölcsös élete.

40. Az erkölcsiségről általában.
A tiszta evangéliomi vallásosság az embert Istenhez emeli,
akaratát összhangzásba hozza Isten akaratával s őt a maga
egészében eszményi rendeltetésének betöltésére segíti. Minthogy
pedig az ember rendeltetésének betöltésében áll a tiszta erkölesiség, tehát a legigazabb értelemben vett erkölcsös életet a
jézusi vallásosság gyümölcsének kell tekintenünk.
Az ember lényegének és rendeltetésének megfelelő visel
kedésben, azaz az erkölcsös életben két dolog jő figyelembe,
t. i. hogy mit és hogy miképen kell cselekednünk. Az első az
erkölcsi cselekvésnek objektiv, ez utóbbi pedig szubjektív oldala.
E két nagy kérdéssel kapcsolatban a következő nagy problé
mák merülnek fe l: a vallásnak és az erkölcsiségnek viszonya,
az akarat szabadságának s ezzel kapcsolatban a felelősségnek
a kérdése s a törvényszerűség és az erkölcsiség között levő
különbség megállapítása, amely kérdések tisztázása után az
erkölcsiség fő elvének meghatározása már szinte magától kö
vetkezik.
1.
A vallás és az erkölcsiség viszonya. Arra a kérdésre,
vájjon mi az erkölcsi cselekvés lényeges tárgya, azaz hogy mit
kell cselekednünk, szinte magától jő a felelet. Törekvésünknek
fő célja ugyanis nem lehet más, mint amit emberi rendelteté
sünknek megfelelően legfőbb jónak tartunk. Ennélfogva az
erkölcsi cselekvés lényeges tárgya sem lehet más, mint a
legfőbb jó megvalósítása.
Most már csak azt kell megállapítanunk, hogy mit tekint
sünk legfőbb jónak ? Ebben a kérdésben két lehetőség v an : t.
i. vagy az emberi közösség állapítja meg az egyes körökben
£L cselekvés fő elvét s ennek megfelelően az emberi élet sza-

86

bályait, vagy pedig a kivülöttünk s fölöttünk levő — s az Alkotóáltal megállapított életrendhez, örök erkölcsi törvényhez való
alkalmazkodást tekintjük életünk fő feladatának. Az első
esetben az emberi ész által megállapított közvetlen hasznosság
(utilitarizmus) lesz az erkölcsi életnek fő eszménye, a második
esetben pedig legfőbb jónak a rendeltetésünket megállapító
isteni akarattal való összhangot, azaz Isten országát tekintjük.
E kettő közül most már életünk irányítójául azt az elvet fogjuk
elfogadni, amelyik biztosabban vezet a valódi és teljes bol
dogsághoz.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az emberi közösség bi
zonyos közgazdasági, vagy hasznossági érdekekből megállapodhatik egy elvben, vagy irányban, de ebből még nem követ
kezik, hogy az az emberre nézve a legfőbb jó, mert azokat az
emberi megállapodásokat maga az élet egy erős vonással ke
resztülhúzhatja s végeredményében még a közösségre nézve
is hamarosan károsaknak s veszedelmeseknek bizonyulhatnak
azok az elvek, amiket az ember az imént még hasznosaknak
vallott. Ennélfogva az úgynevezett történelmi materializmus
elvét erkölcsi életünk alapjául nem fogadhatjuk el.
Minthogy tehát a tapasztalat azt mutatja, hogy az emberi
megállapodások fölött áll egy magasabb törvény, amit maga
az Alkotó írt bele az élet könyvébe, a mi feladatunk erkölcsi
téren az lesz, hogy az életnek reánk vonatkozó lényeges, nagy
igazságát felismerjük és ahhoz alkalmazkodjunk. Az életnek
örök nagy igazsága pedig Isten akarata; az Isten akaratával
való összhang, azaz Isten országának szolgálata lehet csak
erkölcsi téren a mi fő rendeltetésünk. Ennélfogva a fő erkölcsi
törvény sem lehet más, mint ez: Keressétek először Istennek
országát és annak igazságát.“
Ez a tökéletes erkölcsi cél csak a Jézushoz való viszony
szerint valósulhat meg. Tőle nyerjük ugyan is azokat az erőket,
amelyek magasztos emberi rendeltetésünk betöltésére segítenek.
Ezek alapján teljesen téves az a törekvés, mely az erkölcsiséget a vallástól függetleníteni akarja (ú. n. autonóm erkölcsiség). A tényállás ugyanis az, hogy az erkölcsi élet
eszményét, célját s a célhoz segítő lelki erőket a tiszta evan-
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géliomi keresztyén vallás rejti magában. Ennélfogva erkölcsi
életünk alapjául mást nem választhatunk, mint Jézus Krisztus
evangéliomát, melynek követése szinte önmagától hozza létre
a tiszta erkölcsös életet
Jegyzet. Az emberi értelemnek természetesen szabadságában áll,
hogy maga is keresse a helyes cselekvés elveit és szabályait; de elfogu
latlan, tárgyilagos alapon az ú. n. filozófiai erkölcstan sem juthat más
eredményre, mint amit az evangéliomi vallásos jellegű erkölcstan Jézus
élete és tarítása alapján megállapít. Az erkölcsiséget azonban a vallástól
függetleníteni még abban az esetben sem lehetne, ha az értelem teljesen
önmagától meg tudná állapítani az abszolút érvényes erkölcsi elveket.
Az ember belső egyéniségének, szellemi életének kell ugyanis ahhoz át
alakulni, hogy az erkölcsi eszmény betöltésére képes legyen. Az igaz em
ber lelkét kell egyéniségünkbe plántálni, hogy igaz életet folytathassunk,
így Jézusban nem csak az igaz ember eszményét látjuk, hanem tőle nyer
jük az erőt is az emberméltóságunkhoz illő rendeltetésünk betöltéséhez,
úgyhogy a Megváltóhoz való benső vallásos viszonyunk gyümölcse maga
a tiszta erkölcsös élet lesz.

2.

Az akarat szabadságának kérdése. Az erkölcsiség
terén a második fontos kérdés az, hogy miképen cse
lekszik az ember ? Itt pedig első sorban is az a lelki állapot a
lényeges, amelyben a cselekvés végbemegy. E kérdésben mindjárt
megállapíthatjuk, hogy az erkölcsi világ lényeges jellemvonása
és fő feltétele a tudatos elhatározás. Életünknek erkölcsi ér
téke és jelentősége azon az alapon nyugszik, hogy van ön
tudatunk és elhatározó-, választó képességünk, Ennek alapján
cselekedeteink nem gépies szükségképeniséggel, hanem tudatos
választás alapján mennek végbe. Az öntudatának birtokában
lévő embernél ugyanis az elhatározás lelki folyamatában van
olyan pillanat, amidőn teljesen fennáll a választás lehetősége.
Az öntudatos választás lehetőségének ezen állapotát a lélek
tani értelemben vett szabad akaratnak nevezzük.
A döntés eredménye azután az öntudatra túlsúllyal nehe
zedő indító okoknak a jellegétől függ. Az öntudattal felru
házott ember ennélfogva azon feladat előtt áll, hogy a döntés
pillanatában azok az indító okok jussanak uralomra, amelyek
esetről esetre az eszményi rendeltetésének megfelelő elhatá
rozásra segítik. Az embernek azt a képességét, amellyel minden
esetben az eszményi rendeltetésének megfelelő dolgot tudja
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választani, erkölcsi értelemben vett szabad akaratnak ne
vezzük.
A bűnbeesés következtében az embernek az a képessége,
amellyel minden esetben a helyeset, a jót tudná választani,
megromlott s így az ember erkölcsi értelemben elvesztette
akaratának teljes szabadságát. Ennek visszaszerzése Jézus lel
kének felvétele útján történik, ami által az ember elhatározó
képessége Isten akaratával, az ember eszményi rendeltetésével
összhangzásba jő. így erkölcsi értelemben az akarat szabadsága
az Isten leikétől való függésben áll. Ily értelemben mondja
Pál apostol is: „ahol az Úrnak lelke van. ott van a szabadság.“
(II. Kor. 3. 17.)
Az erkölcsi értelemben vett akarat szabadságának teljes
sége tehát reánk nézve olyan cél, amire folytonosan töreked
nünk kell. Ezen a téren első rangú szerepe van az evangéliomi
szellemű vallásos nevelésnek, hogy azok az indító okok juthas
sanak minden emberben túlsúlyra, amelyek az ember eszményi
rendeltetésének betöltését szolgálják. Minthogy a jézusi szellem
indító okainak túlsúlyában áll az emberi lélek valódi szabadsága,
ennélfogva az erkölcsi értelemben vett szabad akaratot szintén
az evangéliomi vallásosság eredményének tekinthetjük.
3.
Az erkölcsi felelősség kérdése. Noha az indító okok
nagy szerepet játszanak az elhatározásnál, azért az öntudattal
s a választás lehetőségével felruházott ember cselekedetéért
minden körülmények között erkölcsileg felelős. A felelősség
kérdése nem azon fordul meg, vájjon az elhatározásnál bizonyos
indító okok szerepelnek-e, vagy sem, hanem azon, hogy az
Alkotó öntudattal, szellemi képességekkel ruházott fel bennün
ket s azokba nagy lehetőségeket helyezett. Felelősségünk
alapja tehát a mi öntudatos embervoltunk. célunk és ren
deltetésünk.
Az erkölcsi felelősség mértéke és határa kizárólag csak
az az öntudatosság lehet, amelyben a választásnak lehetősége
a különböző indító okok mellett is benne rejlik. A lelki ta
pasztalat is azt mutatja, hogy ha cselekedeteinket a bennünk
uralkodó szenvedélyek idézték is elő, még is csak azt érez
zük, hogy tetteinkért felelősek vagyunk. Vagy ha p. o. egyik
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másik cselekedetünk következménye reánk nézve kellemetlen,
akkor érezzük, hogy másképen is lehetett volna s így okozzuk
önmagunkat.
Ezek alapján a felelősség köréből csak az öntudatlan
gyermekek és az öntudatos elhatározóképességüket elveszített
lelkibetegek cselekedetei vehetők ki. A részeg ember szintén
felelősségre vonható, mert öntudata elvesztésének ő maga az
oka.
Mindamellett, hogy az öntudattal bíró ember általános
ságban ember volta alapján cselekedeteiért felelős, azért
erkölcsileg enyhébb megítélés alá esnek azoknak a cselekedetei,
akik saját hibájukon kívül jutottak abba a helyzetbe, hogy az
ember erkölcsi rendeltetéséről helyes fogalmat nem alkothattak.
Ez a körülmény első rangú feladattá teszi az evangéliom szel
lemének és erkölcsi elveinek terjesztését, hogy öntudatának
választó képességét minden ember eszményi rendeltetésének
megfelelően használhassa.
Jegyzet. Az akarat problémájának s ezzel kapcsolatban az erkölcsi beszámíthatóságnak kérdésében sok zavart és félreértést idéztek elő az ú. nd e t e r m i n i z m u s é s i n d e te r m i n i z m u s álláspontjainak egyoldalúságai. A deter
minizmus képviselői az elhatározás folyamatában túlságosan hangsúlyozták
az indító okok jelentőségét, úgyhogy magának az öntudatosságnak szerepét
a lehetőségekkel való viszonyban egyáltalában nem vették figyelembe. En
nek a következménye azután az lett, hogy az elhatározást teljesen gépies
szükségképeniséggel végbemenő folyamatnak vették, amiből ismét az a
veszedelmes elv következett, hogy az ember cselekedeteiért nem felelős.
Az indeterminizmus képviselői viszont az elhatározás szabadságának
biztosítása érdekében az indító okok szerepét és jelentőségét lekicsinyelték,
úgyhogy a szabadakaratot azon lelki jelenséggel azonosították, melyben az
ember minden külső vagy belső ok hatása nélkül volna képes az elhatáro
zásra. Ezzel szemben azután a másik párt hívei joggal hangsúlyozták, hogy
semmiféle fizikai és lelki jelenség ok nélkül végbe nem mehet.
Mindegyik álláspontban van igazság is és egyoldalúság is. A két
álláspontban rejlő igazságot a tévedések kikerülésével úgy fejezhetjük ki,
ha megkülönböztetjük a lélektani értelemben vett szabadakaratot az erkölcsi
értelemben veendő akarat-szabadságtól. Az előbbi alatt a tiszta öntudatot
értjük a még kötetlen állapotában s abban a döntés előtti pillanatban, ami
dőn a különböző indító okok reá nehezednek. Ha pedig az öntudatnak ez
az állapota fennáll, akkor fennáll a felelősség is. Reánk nézve erkölcsi néző
pontból pedig ez a fontos. — Erkölcsi értelemben pedig az akarat szabad-
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sága alatt azt a lelki képességet értjük, amellyel az ember a fel
tétlenül helyeset, azaz az eszményi rendeltetésének megfelelő dolgot tudja
választani. Az elhatározás folyamatának azon pontjáról van itt szó, ahol már
az indító okok döntő szerephez jutnak. A döntés ugyanis az indító okok
túlsúlya szerint történik. A feladat tehát itt az, hogy az ember lelki világá
ban azok az erkölcsi és szellemi tényezők jussanak túlsúlyra, amelyek a
döntés pillanatában az emberi rendeltetés szolgálatát, másszóval az elhatá
rozásnak az Isten akaratával való összhangját biztosítják. Ha így az émber
az evangéliomi szellemű erkölcsi műveltség által indíttatva az eszményi ren
deltetésének megfelelő dolgot, a helyeset, a jót tudja választani, akkor jut
az erkölcsi szabadság állapotába. Erkölcsi értelemben tehát az akarat sza
badsága alatt azt a lelki állapotot értjük, amidőn a döntés nem a megrom
lott ösztön vagy beteges hajlam, hanem az Isten akaratával összhangzásban
levő indító okok hatása alatt megy végbe. így az erkölcsi értelemben vett
szabad akarat nem más, mint az Isten lelke által vezérelt akarat. Az erkölcsi
élet ezen magaslatára tehát az evangéliom szellemének lelkűnkbe oltása
útján juthatunk.
Az elmondottak világosan elénk tárják az akarat nevelésének fontos
ságát. Nagyon fontos ezen a téren a jóhoz való szoktatás és a rossz szo
kások korai kiküszöbölése, hogy azok az elhatározások, melyek rendkívül
gyorsasággal a megszokás alapján az ú. n. öntudat küszöbe alatt mennek
végbe, eszményi rendeltetésünkkel szintén összhangzásba legyenek. Figye
lembe veendő, hogy míg öntudatunknak birtokában vagyunk, ezekért az ú.
n. öntudat alatti elhatározásokért is felelősek vagyunk. Azért arra kell töre
kednünk, hogy lehetőleg minden cselekedetünk teljesen tudatos legyen.

4.
A törvényszerűség és az erkölcsiség között lévő
különbség■ Az erkölcsi indító ok. Abban a kérdésben,
hogy „miképen?“ cselekszik az ember, az öntudatosságon
kívül még nagyon fontos az, vájjon m i i n d í t j a a z e m b e r t
c s e l e k v é s r e ? E szerint a törvénnyel való
külső megegyezést
még nem tekintjük tulajdonképeni erkölcsiségnek; mert ha
az ember a külsőleg jót pusztán kényszer alatt, a büntetéstől
való félelem miatt, vagy a jutalom reményében teljesíti, cse
lekedete valóban erényesnek nem nevezhető. E r k ö l c s i b e c s e
csak

annak

az

erk ö lcsi tö r v é n n y e l

van , a m it a z em b e r le lk é n e k b e ls ő

m egegyező

cselek ed etn ek

su ga llatáb ól, s z a b a d

elh a tá 

ro zá sá b ó l, te h á t erk ö lcsi s z a b a d s á g b ó l vég ez.

Minthogy az erkölcsi szabadságnak állapota nem más,
mint az Isten akaratával való összhang, ennek lényege pedig
a tiszta szeretet, ebből folyólag v a l ó b a n e r k ö l c s ö s n e k c s a k a z t a
csele k ed e tet n evezzü k,

m e lyn ek

fő in d ító oka a tis z ta s z e r e t e t.

I

A tiszta szeretet pedig a földön Jézus Krisztusban
testesült meg. így a v a l ó d i e r k ö l c s i s é g f o r r á s a a M e g v á l t ó l e l k e . .
A tiszta szeretetet mint a megváltás lelkét az élő hit
oltja belénk, amely az isteni szeretet és Kegyelem nagyságát
és teljességét mutatja meg nékünk. Ebből nyilvánvalóan látszik,
hogy az evangéliomí keresztyénség azon tanának, mely egyedül
a hit által való megigazulást hangsúlyozza, az igaz erkölcsiség
nézőpontjából is alapvető jelentősége van. Ez az elv ugyanis
a puszta törvényszerű látszaterkölcsiség helyett az egyéniség
benső világában gyökerező valódi őszinte erkölcsiségre nevel.
Mindemellett azért a törvénynek is meg van a maga jelen
tősége az erkölcsi életben. Rendeltetése azonban nem az, hogy
gyámság alatt tartson, hanem a szoktatás útján a szabadsággal
való élni tudásra neveljen s mint nevelő mester a Jézus
Krisztushoz vezessen.
5.
Az erkölcsiség főelve. Az erények. Minthogy az er
kölcsiség terén az a két fő kérdés merül fel, vájjon mit és
hogyan cselekedjünk, ebből folyólag az erkölcsiség fő elve attól
függ, hogy mit tekintünk fő erkölcsi törvénynek, miben látjuk
az erkölcsileg beszámítható cselekvés lényegét és mit tartunk
olyan nemes indító oknak, ami a cselekedet erkölcsi értékét
biztosítja?
Ezekre a kérdésekre adott feleletek alapján
tehát most már az erkölcsiség fő elve a következő lesz: M i n d e n
c s e le k e d e te d d e l a tiszta s z e r e te t á lta l in d ítta tv a
te lje s tu d a tá b a n

fele lő ssé g ed n ek

(szabad elhatározásból és öntudatosan) a l e g 
( = Isten országának építésére)

főbb jó n a k m e g v a ló sítá sá ra
tö re k ed jél.

Az erkölcsiségnek ez a fő elve egyes cselekedeteinkben
csak az evangeliomi keresztyénség lelki erői útján valósíthatók
meg. A z o k a t a l e l k i e r ő k e t é s t u l a j d o n s á g o k a t , m e l y e k a z e m 
b ert a z erk ö lcsö s c s e le k v é s r e in d ítjá k ,

erényeknek

nevezzük.

A fő keresztyén erények erkölcsi jelentősége a követ
kező. A hit az isteni világrendet tárja fel előttünk, megmu
tatja Istennek végtelen szeretetét, megragadja Istennek bűnbocsátó
kegyelmét s belénk oltja az új élet folytatásának erejét, a tiszta
szeretetet. A szeretet az isteni világrendbe helyezi bele az;
ember egyéniségét s helyes viszonyba hozza az embert Istennelr
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embertársaival s a világgal és békességet teremt az ember
szívében. A reménység Isten országának megvalósulását mint
feltétlen bizonyosságot tárja lelkünk elé s annak érdekében
a legnehezebb viszonyok között is lelkes kitartó munkára sarkal.
Az istenfélelem és alázatosság állandó függési viszonyban
tart bennünket a világ Urától, megóv az elbizakodás, lelki gőg
veszélyeitől s meggyőződésünkké teszi azt, hogy nekünk Isten
végtelen kegyelmével szemben érdemeink nincsenek, csak
kötelességeink vannak. Az igazságosság minden lény számára
•az isteni világrendben megállapított helyet és jogot rendelte
tésének betöltése alapján biztosítja, illetve megfelelő eszközökkel
mindeneket rendeltetésüknek betöltésére igyekszik segíteni.
Ezek a fő erények megteremtik az ember lelkében azt
a bölcsességet erkölcsi műveltségek és erőt, amelyeknek birto
kában minden adott esetben meg tudja állapítani kötelességét
és képes annak teljesítésére — Ha ezek az erények uralkod
nának minden ember lelkében, akkor szinte önmagától helyre
állna az élet megrontott összhangja és valódi egyensúlya s
ennek következménye lenne az ember igazi boldogsága.
45. A lelkiismeret.
A természeti világtól különböző erkölcsi világ létezését
legvilágosabban bizonyítja a lelkiismeret ténye. A lelkiismeret
szellemi világunknak azon jelensége, mely mint a magasabb
erkölcsi világrend őre az Isten törvényét az ember nemesebb
részének törvényévé teszi.
A lelkiismeret az ember erkölcsi életében hármas felada
tot tölt be, ú. m. az erkölcsi törvény megtartására kötelez, a
cselekedetek fölött Ítél és az Ítéletet végrehajtja.
A lelkiismeretnek azt a parancsát, mely k ö t e l e s s é g e k e t ró
reánk, Kant kategorikus imperatívusnak nevezi s az erkölcsi
világrendet a csillagos ég mellett a teremtés legnagyobb csudá
jának tekinti.
A lelkiismeret Ítélő munkáját akkor tölti be magasabb
rendeltetésének megfelelelően, ha éber, helyes és szilárd. Éber

93

a lelkiismeret, ha már a cselekedet végrehajtása előtt megálla
pítja azt, hogy az erkölcsi világrend a szóban forgó dologra
vonatkozóan mit kíván: meg kell-e, illetőleg meg szabad-e
tennie, vagy nem és előzetesen már az Isten törvényével meg
egyező módon irányítja a cselekedetet. — Ha nem éber a lelki
ismeret, akkor lehet kisérő, követő, vagy alvó. Kísérő a lelki
ismeret akkor, ha az erkölcsi törvénnyel ellenkező csele
kedet közben ébred fel; követőnek akkor nevezzük, ha a csele
kedet végrehajtása után nyugtalanítja az embert. Ez utóbbi két
esetben a lelkiismeretnek főleg nevelő jelentősége van, amennyi
ben megóvja az embert a téves cselekedetek ismétlésétől. Az
ú. n. alvó lelkiismeret a rossz tett után sem ébred fel.
Helyes a lelkiismeret akkor, ha az ember eszményi rendel
tetésének erkölcsi törvényével összhangzásban van s azt telje
sen fedi. Ha a lelkiismeret kevesebbet enged meg, mint Isten
törvénye, akkor szűknek, ha pedig többet, akkor tágnak,
nevezzük.
Ha az erkölcsi törvény helyes felfogása párosul az akarat
szilárdságával, akkor a lelkiismeret határozott és szilárd lesz,
ami nélkül szép jellem nem fejlődhetik ki. Mert ha a lelkiis
meret kételkedő és habozó, akkor az egész jellem is inga
dozó lesz.
A lelkiismeret Ítéletének végrehajtása abban áll. hogy ha
a cselekedet az erkölcsi törvénnyel megegyezik, akkor bizonyos
felemelő, megnyugtató lelki hangulat szállja meg az embert,
ha pedig a cselekedet ellenkezik az erkölcsi világrenddel, akkor
a lelkiismeret sujtólag lép fel. A lelkiismeret háborgatása asze
rint lesz enyhébb, vagy súlyosabb, amint a vétség kisebb
vagy nagyobb. (V. ö. Hugo Viktor „A lelkiismeret“, Arany János
balladái.)
Ahhoz azonban, hogy a lelkiismeret a maga hivatását be
tölthesse, a lelkiismeretet is nevelni kell, mert a bűnös hajlam
s a különböző külső életviszonyok altatólag, gyengítőleg s meg
tévesztőig hatnak a lelkiismeretre. A lelkiismeret nevelésének
legmegfelelőbb eszköze az evangéliomszerű vallásosság, mert a
lelkiismeret akkor lesz egészségessé, ha azt Isten igéje köti
A rendeltetését teljesen betöltő éber, helyes és szilárd lelkiis-

meret tehát szintén a tiszta evangéliomi vallásosság eredménye.
42. A kötelesség.
Azt a lelki állapotot, amelyben egy fensőbb parancsnak
a tudata nehezedik az ember elhatározó képességére, kötelesség
érzetnek nevezzük. A kötelességérzet kétféle aszerint vájjon
a törvény külső kényszere, avagy az Isten igéje által meg
kötött lelkiismeret belső indítása hat-e az emberre ? Erkölcsi
tekintetben az első az úgynevezett kazuisztikára, az utóbbi pedig
a helyesen értelmezett erkölcsi szabadságra vezet A kazuisztika alapján az ember esetről esetre külön utasítást vár arra
vonatkozólag, hogy mi a kötelessége, az erkölcsi szabadság
birtokában pedig a helyes lelkiismeret s az erkölcsi műveltség
maga mondja meg, hogy esetről esetre mit kell tennie.
Minthogy az erkölcsi cél egy, t. i. Isten országa, tehát az
erkölcsi kötelesség is lényegében egy, t i. Isten országának,
szolgálata. Ahhoz azután nagyfokú erkölcsi műveltség, való
ságos életművészet kell, hogy az ember minden adott esetben
képes legyen megállapítani a részletes kötelességeit, azaz azt
hogy az élet viszonyai között mikor miképen szolgálhatja Isten
országát. Az önálló kötelességtudat ezen magas erkölcsi
fokára is csak az evangéliomi keresztyén vallásosság neveli
az embert (V. ö. Pálapostol, Luther kötelességtudásával.)
A valódi erkölcsiségnek ezen helyes megítéléséből követ
kezik, hogy egészséges erkölcsi alapon sem felesleges ió csele
kedetekről, sem közönyös cselekedetekről sem pedig a köteles
ségek összeütközéséről nem beszélhetünk.
1.
Az ú. n. felesleges jó cselekedetekről. Amit az ember a
legfőbb jó, Isten országa érdekében képességei, helyzete alap
já n megtehet, azt megtenni kötelessége. Jézus is azt mondotta
„ha mindazokat megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak,
mondjátok, hogy: haszontalan szolgák vagyunk, mert amit
kötelesek voltunk cseleKedni, azt cselekedtük1' (Luk. 17. 10). A
kiosztott talentumokról szóló példázatban is a szolgák ura
ugyan olyan Ítéletet mond afölött, aki a két talentumon más

kettőt nyert, mint afölött, aki az ötön ötöt nyert. (Máté 25,
20—2ö). Eszerint kötelességén túl senki semmi jót nem cselekedhetik. A felesleges és az érdemszerző cselekedetekről
szóló felfogás tehát az erkölcsiség téves értelmezésén
alapszik.
2. Az ú. n. erkölcsileg közönyös cselekedetekről. Az élet
ben van sok olyan helyzet és jelenség, amelyek önmagukban
erkölcsi nézőpontból sem jóknak, sem rosszaknak nem tekint
hetők, így p. o. a szegénység és gazdagság, egészséges vagy
beteges állapot, szerencse vagy szerencsétlenség, az étkezés
rendje, minősége stb. Azonban az embernek cselekedetei azért
ezen esetekre vonatkozólag sem esnek kívül az erkölcsi meg
ítélés határain, így p. o. úgy a- gazdagsággal, mint a szegény
séggel, úgy az egészséggel mint a beteges állapottal, úgy a
szerencsével mint a szerencsétlenséggel, valamint a mérték
letes józan élet biztosításával stb járnak bizonyos különleges
erkölcsi kötelességek. Minthogy tehát az embernek minden
cselekedete az adott helyzetnek megfelelően mindig bizonyos
viszonyban van a legfőbb jónak, az emberi rendeltetés betöl
tésének a szolgálatával, ebből folyólag ú. n. közönyös, vagy
megengedett cselekedetekről nem beszélhetünk.
Ha p. o. valaki a táplálkozás, vagy általában az életmód
terén azért követ bizonyos önmegtartozó szabályokat, hogy ez
által önmagát fegyelmezze, józan mértékletes életmód
hoz szoktassa, akkor erre a határozott célra vonatkozó böjtö
lésnek meg van az erkölcsileg nevelő jelentősége; de már p.
o. a pénteki húsevéstől való tartózkodást önmagában üdvössé
get szerző vallásos jelentőségű cselekedetnek, az ellenkezőjét
pedig bűnnek tekinteni ellenkezik a józan erkölcsi fel
fogással.
3. A kötelességek öszzeütközéséről. Minthogy összes köte
lességeinknek egyetlen középpontja van, t. i. az Istenországá
nak építésére vonatkozó kötelesség, ahonnét az egyes köteles
ségek mintegy sugárszerűen ágaznak el, ebből következik,
hogy az egyes kötelességek egymást nem keresztezhetik. Ilyen
formán a kötelességek összeütközéséről keresztyén erkölcsi
alapon elvi nézőpontból nem beszélhetünk. P. o. az állam iránti
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kötelesség s a testvéri szeretet parancsa (V. ö. Antigone példá
jával) csak fejletlen erkölcsi felfogás alapján jöhet egymással
ellenkezésbe. Azért p. o. Sophokles drámáiban a válságot az
erénynek erénnyel, kötelességnek kötelességgel való összeüt
közése idézi elő, addig már Schakespeare drámáiban a tragikum
magva az egyén cselekedetének az erkölcsi világrenddel való
ellenkezésében rejlik.
Kötelességek összeütközése látszólag akkor fordúl elő, ha
egy időpontra több kötelesség elvégzése esik (p. o. hivatalbeli
kötelesség s a hozzánk tartozók betegsége vagy elhalálozása
alkalmából reánk háruló kötelességek teljesítése). Ilyen esetben
a kellő erkölcsi belátásnak kell eldöntenie azt, hogy melyik a
mulaszthatatlan, feltétlen kötelességünk.
K ö t e l e s s é g e k t o r l ó d á s a akkor áll elő, ha bizonyos előzetes
mulasztások következtében egy időre több halaszthatat
lan teendő elvégzése esik, amelyeknek mindegyikét nem tel
jesíthetjük. Ezért igen fontos a bölcs, előrelátó munkabeosztás,
hogy minden kötelességünket a maga idejében elvégezhessük
s így ne legyünk kénytelenek mulasztásokat elkövetni.
4. A k ö t e l e s s é g e k f e l o s z t á s a .
Kötelességeinket általában
I s t e n - , ö n m a g u n k és a f e l e b a r á t a i n k iránti kötelességekre szoktuk
felosztani, összes kötelességeink tulajdonképen egyúttal Isten
iránti kötelességek is, mert minden cselekedetünknek az Isten
iránti szerétéiről, az ö akaratával való öszzhangról kell bizony
ságot tenni. Azért rendszeres erkölcstani nézőpontból mégis
külön csoportosítjuk azokat a kötelességeket, amelyek a k ü l ö n 
l e g e s v a l l á s o s é l e t r e , mint az egész erkölcsi életünk forrására
vonatkoznak. — Fő kötelességünk Istennel szemben az az
őszinte vallásos kegyesség, melynek lényege az Istenben
való élet, akaratunknak egysége Isten akaratával. Ennek a szol
gálatában állanak a többi vallásos kötelességek, m int: az istentisztelet, az eskü s annak megtartása és az imádság.
Az Isten iránt tanúsított szorosabb értelemben vett vallá
sos jellegű kötelességek igaz teljesítése ismét forrása lesz
az önmagunk és az embertársaink iránti kötelességek teljesí
tésének.
Ö n m a g u n k i r á n t a fő kötelességünk az, hogy életünknek fenn-
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tartásáról, tehetségeinknek összhangzatos kiműveléséről Isten
akaratának megfelelő módon gondoskodjunk.
F e l e b a r á t a i n k i r á n t tanúsítandó kötelességeinkben a fődolog
az, hogy saját jogos érdekeinket embertársaink jogos érdekeinek
tiszteletben tartásával összhangzásba hozzuk s így betöltsük a
második nagy parancsolatot is : „szeresd felebarátodat mint tenmagadat “ Ez a fő kötelesség azután az élet különböző viszo
nyai szerint felebarátaink életére, testi lelki, jóléti, anyagi s er
kölcsi javaira, becsületére való tekintettel részleges köteles
ségekre oszlik.
Az emberszeretet egyetemes parancsa k ü l ö n l e g e s k ö t e l e s s é 
g e k e t ró reánk az embertársainkhoz és a társadalmi alakulá
sokhoz való közelebbi viszony szerint is. így származnak : a
szülők, gyermekek, testvérek, rokonok, barátok, szomszédok, a
távolabb álló embertársak, a család, haza, egyház s az egye
temes emberiség iránti kötelességek, összes kötelességeinknek
felismerése s a maga helyén való teljesítése egyetemlegesen az
élet harmóniáját szolgálja, magunk számára pedig harmonikus
életet teremt. Kötelességeinknek felismerésére, betöltésére, összhangbahozására általában a Szentírás, közelebbről az újszövet
ség, ebben pedig különleges mértékben a „hegyi beszéd*- (Máté
5-7) nevel bennünket. Ilyenformán a kötelességüket minden adott
esetben felismerő és teljesítő emberek igaz nevelőmestere Jé
zus. így a k ö t e l e s s é g t u d á s is a z e v a n g é l i o m i k e r e s z t y é n s é g g y ü 
m ö lc se .

43. A becsület.
Az erényes élet eredménye a becsület. Becsületnek az
egyén erkölcsi értékének társadalmi elismerését nevezzük.
A becsületnek tulajdonképeni lényege, alapja ennélfogva az
egyéni erkölcsi élet. Ezért ha a rágalom, vagy durvaság olyan
embert támad meg, aki erkölcsi értékétől maga nem fosztotta
meg magát, az becsületét sem veszthette el. Minthogy ilyen
esetben a sértők tévedése, vagy rossz akarata forog fenn, te
hát a becsület kérdése is csak az által tisztázható, ha egy
szervezendő társadalmi becsületbíróság a tények alapján meg
állapítja, hogy ki tévedett s a tévedőt hibájának jóvátételére
7
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kényszeríti. Viszont ha valaki az erkölcsi világrendet megsér
tette s ez által erkölcsi becsétől maga fosztotta meg magát,
bizonyos elfogadott társadalmi formák, külsőségek betartásával
(p. o. párbaj) még nem szerezheti vissza a valódi becsületnek
alapját, az egyéni erkölcsi értéket. Ennek visszaszerzése csak
a megtérés útján lehetséges. Evvel kapcsolatban természetesen
a társadalomnak is oda kell fejlődni, hogy az új életet kezdő
embernek megadja a módot ahhoz, hogy helyét a társadalom
ban képességeinek, s munkásságának megfelelően méltóképen
betölthesse.
Saját erkölcsi értekeinknek tudata hozza létre az ö n b e c s ü 
l é s t . Ennek azonban nem szabad büszkeséggé s lelki gőggé
fajulnia, hanem a jogos önérzetnek mindig szerénységgel és
keresztyén alázatossággal kell párosulnia.
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44. Az evangéliom mint az élet sava és a világ világossága.
Az evangéliom mint az élet sava és a világ világossága
értéket, becset ad az életnek, megóvja azt a romlástól s a
tiszta igazságnak és szeretetnek fényét és melegét viszi oda,
ahol a maga tisztaság ban befogadják. Az egyes emberek útján
hatással van az egész életre* az összes művelődési és társa
dalmi viszonyokra. Az evangéliom szelleme a közélet külön
böző jelenségeiben is ugyanazt a hatást idézi elő, amit az
egyes ember életében. Ez a hatás első sorban is abban áll,
hogy a művelődésnek tényezőit, eszközeit az ember eszményi
rendeltetésével összhangba hozza és Isten országának szolgá
latába állítja. Emellett azután a társadalmi viszonyokat is úgy
alakítja, hogy az ember az értelemnek vívmányait ne mások
nak a rovására, a rombolásra és a pusztításra, hanem a nagy
összhangnak a megerősítésére és állandósítására használja fel.
így a tiszta evangéliom szelleme juttatja megoldásra ko
runknak legfontosabb problémáit is, mint a milyenek: a tudo
mány és a vallás viszonya, az irodalom és művészet tökéle
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tesebb, egészségesebb irányainak megteremtése s a társadalmi
kérdés megoldása.
45. A vallás és tudomány helyes viszonya.
Korunk szellemi életének egyoldalú fejlődése a vallást és
a tudományt egymással ellentétbe hozta. Nagy tévedés ez, aminek csak maga a közélet látja kárát, mert az egészséges
irányú fejlődés érdekében mindakettőre s ezeknek összhang
jára szükség van. Egyik a másikat teljesen soha sem pótolhatja.
A tudománynak feladata az, hogy a tapasztalati jelen
ségeket híven leírja és azokban az ok és okozati összefüggést
megállapítsa. Amit azonban a tudomány nyújthat, az még sem
a létezés végső alapjának megértéséhez, sem a végső cél meg
állapításához, sem pedig a boldogság megszerzéséhez nem elég
séges. — Szükségünk van ugyanis e célból arra, ami a változandóságban a változhatatlant, a sokféleségben az egy bizonyos
ságot, a múlandóságban az örökkévalót és mindenekfölött a
lét egységes értelmét és célját mutatja meg nekünk s egyúttal
erőt is ad sorsunk elviseléséhez és kötelességeink teljesítésé
hez. Erre pedig egyedül csak a vallás képes.
A tudomány és a vallás viszonyát tehát úgy határozhat
juk meg, hogy a t u d o m á n y n a k c é l j a a z i g a z é r t e l m i i s m e r e t ,
a v a l l á s é p e d i g a z i g a z é l e t . A tudomány egyes részletigaz
ságokat tár fel értelmünk előtt, a vallás pedig összhangba hoz
a mindenség nagy értelmével, a teremtésbe rejtett gondolattal
és céllal. A tudomány az érzéki tapasztalat közvetítésével tárja
fel előttünk az egyes dolgokban rejlő igazságokat, a vallás
pedig a hit által a nagy egészre vonatkozóan közvetlen vi
szonyba, összhangba hozza lelkünket az élet egyetemes nagy
igazságával, Isten akaratával. így a z i g a z t u d o m á n y a z i g a z
v a l l á s n a k n e m l e h e t e l l e n l á b a s a , hanem
inkább igazolója az
értelem előtt. Az igaz tudomány a saját határai között
ugyanis az egyes részletekre vonatkozóan szintén Isten
nek nagyságos dolgait s az összhang nagy törvényét mu
tatja meg nekünk. így a tudománynak fontos szerepe van Is-
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ten országának építésében az igaz ismeretnek terjesztése alap
ján ; de magát a vallást még legmagasabb fejlődési fokán sem
pótolhatja, mert nem rejti magában az iga?,, élet folytatásához,
a kegyelmi s megváltó erőt. — Viszont a vallás sem pótol
hatja a tudományt, mert vannak olyan kérdések, melyekre a
megfelelő választ nem az isteni kijelentés, hanem az értelem
vizsgálódása adja meg.
A tu d o m á n y és a

v a llá s e g y m á st nem p ó to lh a tjá k ugyan, d e

A tudományos haladás elősegíti
a vallásos fogalmak magasabb fokú megértését s azoknak meg
tisztulását az érzékiesebb elemektől. A vallásos érzület pedig
a tudományt a maga jogos területén az erkölcsi értelemben
veendő fejlődésnek s az emberszeretetnek szolgálatába állítja
s megóvja az embert az ismereteknek gonosz célra való hasz
nálásától.
Ha e l l e n t é t e k vannak a vallás és a tudomány között,
akkor v a g y a v a l l á s i f e l f o g á s h e l y t e l e n s é g é b e n , v a g y p e d i g a
azért

e g y m á sra v a n n a k u talva.

tu d o m á n yn a k

n eve ze tt

té v e s feltevé se k b en

(h ip o tézisek )

re jlik

A vallás részéről fennforgó eme okok a tiszta
evangéliomi alapon álló keresztyénség területén teljesen meg
szűnnek, mert ennek magas fokú vallási elvei és a tudomány
nak megállapított igazságai egymással nem ellenkeznek.
ennek

oka.

A tudomány és a vallás között a helyes viszonynak, az
összhangnak megvalósításához tehát két dolog szükséges. Az
egyik az, hogy a tudomány ne lépje át a maga jogos területét
és puszta feltevéseket még ne vegyen kész igazságnak. A másik
pedig a tiszta evangéliomi keresztyénség világnézetének, életfelfogásának, magasabb fokú vallási elveinek az általános ura
lomra jutása. Az igaz vallás és az igaz tudomány ugyanis egy
másnak ellenlábasai nem lehetnek.
Jegyzet. Nagy tudósok vallási álláspontjainak jellemzésére itt csak
két példát hozok fel, a többire vonatkozóan ajánlom Pfennigsdorf „Krisztus,
a modern szellemi életben“ c. műve „Természettudósok mint az Isten lé
tének bizonyságai1' c. szakaszának tekintetbe vételét.
Ampére (1836) az elektrodinamika megalapítója ezt a tanácsot
adja: „Dolgozzál az imádság szellemében, kutasd, vizsgáld e világ dolgait,
de csak az egyik szemeddel tekints reájuk, hogy a másikat az örök vilá-

V
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gosság foglalhassa le a maga számára. Hallgass e világ bölcseire de csak
az egyik füleddel, hogy a másik mindig készen legyen arra, hogy a menynyei barátodnak szelíd hangját megérthesse. írj, de csak egy kézzel, a má
sikkal fogd meg az Úrnak ruháját. Különben valami kövön könnyen össze
törheted a fejedet. Hogy lelkem Istennel és Krisztussal egyesüljön a mai
elválásnál áldj meg engemet Istenem.“
Pasteur (1895) a mai monisták fölött így ítél: ..Az utókor majd
egy napon nevetni fog a mi modern materialista filozófusaink ostobaságán.
Minél inkább tanulmányozom a természetet, annál nagyobb' meglepe
téssel és csodálattal állok meg a Teremtő munkái előtt. Én a laboratóri
umban munkám mellett imádkozom."

46. A szépirodalmi és művészeti irányok megnemesedése.
Egy-egy korszak szépirodalma és művészete a maga
egészében az illető korszak szellemi életének jellegzetes kife
jezése, uralkodó irányzatának a gyümölcse. Az újabb kor egyol
dalú naturalisztikus iránya megteremtette és általánossá tette
a szépirodalmi és művészeti naturalizmust is, mely a pesszi
mizmusnak, az újkeletű félszeg miszticizmusnak és a léhaság
nak elemeivel vegyülve olyan irodalmi és művészeti szertelen
ségeknek lett a szülőjévé, melyek magának a szépirodalomnak
és a szépművészetnek céljával egyenesen ellenkeznek.
Az irodalomnak és a művészetnek is az emberi művelő
dés szolgálatában kell állania s nem szabad ellenkezésbe jön
nie az emberi rendeltetés eszményével. Az irodalom és a mű
vészet szabadsága odáig nem terjedhet, hogy az erkölcsnek és
a jó Ízlésnek a megrontójává legyen. Az egész célzatánál fogva
romboló, káros irányú műnek sem az irodalomban, sem a mű
vészetben létjogosultsága nincs. A fő szabály itt sem lehet
más, mint az élet nagy törvényéhez való alkalmazkodás. Ezen
az alapon pedig az az irány meg nem állhat, mely ajánlatos
színben tünteti fel és léha bohózat tárgyává teszi azt, ami a
valóságban az élet nagy törvénye alapján mint tragédia ját
szódik le.
Eszményi hivatását úgy a szépirodalom, mint a művészet
legméltóbban annak az életfelfogásnak a . szelleme alapján
töltheti be, mely az eszményi emberi rendeltetést jelöli ki .s
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annak megvalósítását szolgálja. Ilyenformán az evangéliota
szelleme az a forrás, mely az irodalmat
a művészetet tar
talmilag és alakilag is gazdagítja, nemesíti s igazi rendelteté
sének betöltésére segíti. így ismét egy nagy evangéliomi
reneszánsztól várhatjuk az irodalom és művészet értékes
megtermékenyülését.
Jegyzet. Vigyáznunk kell arra, hogy az evangéliom szellemének &
általában a biblikus életfelfogásnak a szépirodalomra és művészetre gyako
rolt hatását félre ne értsük. Korántsem arról van itt szó, hogy a tárgy csak
különleges értelemben vallásos, vagy bibliai legyen; bár a művészet fen
ségesebb, magasabb és mesteribb problémát soha sem talál, mint az Isten
ember ábrázolását. (L. Dr. Luthardt K. E. „Előadások a keresztyénség er
kölcstanáról“ c. művében a „Közművelődés és keresztyénség“ fejezetnek
„A művészet és a keresztyénség“-ről szóló szakaszát.) Itt tulajdonképen arról
van szó, hogy az emberi rendeltetés szolgálatában álló különleges — akár
szórakoztató, akár művelő — hivatásának eszményi értelemben az az iro
dalmi és művészeti alapírány felel meg legjobban, mely hasonlít a bibliai
realizmushoz. Ennek ugyanis jellemző vonása az, hogy az életet híven,
a lényeges vonások kiemelésével egy magasabb eszmény megvalósulása
érdekében festi. Jót és gonoszt, szépet és rútat egyaránt kiemel és előad;
csakhogy a cél mindig a jobb életre nevelés. Még a formai szépség éstökéletesség nézőpontjából sem találunk a világirodalomban szebb részeket,
mint aminők Jézus példázatai, vagy beszédei. Pusztán esztétikai nézőpont
ból is mily szép és találó p. o. ez a kijelentése: „Vegyétek eszetekbe a
mező liliomait, mi módon növekednek; nem munkálkodnak és nem fonnak,
de mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött
úgy, mint ezek közül egy.“
Az irodalomtörténetből ismeretes, hogy p. o. Arany János, Tompa
Mihály költészetére mily áldásos hatása volt a Bibliának. Alkalomszerűnek
és jellemzőnek találom megörökíteni itt azt a kis történetet, amelyet néhai
R. D. úrtól hallottam. Az illető előkelő földbirtokos egy társaságban együtt
volt nagy írónkkal, Jókai Mórral s egyenesen megkérdezte tőle, vájjon
honnan vette, illetőleg minek tulajdonítja stílusának csudás szépségét, el
beszélésének érdekfeszítő, mesterien jellemző s mindamellett egyszerű és
természetes vonását. A koszorús író röviden így felelt: „Gyermek és ifjú
koromban sokat olvastam a Bibliát.“

47. A társadalm i kérdés megoldása.
A 20-ik század egy nagy kérdést vett át a megelőzőtől,
amelyet meg kell oldania: ez az ú. n. társadalmi kérdés. A tár
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sadalmi élet összhangja korunkban tagadhatatlanul megromlott;
az egyes társadalmi rétegek, osztályok éles ellentétben, rossz vi
szonyban állanak egymással s egyes társadalmi osztályok külön
leges helyzetével úgy fent mint alant bizonyos viszásságok és
erkölcsi bajok vannak kapcsolatban. — A helyzet e tekintetben
jelenleg úgy áll, hogy egy nagy egyetemes mindenekre kiter
jedő társadalmi bajjal állunk szemben. Az orvoslás azonban
még csak egyes társadalmi osztályok érdekeire s ezen körön
belül is csak ezeknek egyes különleges kívánalmaira való tekin
tettel indult meg s ez hozta létre a mai értelemben vett szociálizmust, mely eddig jobbára még csak az ú. n. munkáskérdésre
és az ú. n. nőkérdésre vonatkozik.
1.
A jelenlegi szociálizmus. A mai szociálizmus főleg az
ipari és mezőgazdasági munkás viszonyok javítására irányuló
törekvése mellett különösen a tőke és a munkabér között lévő
aránytalanságot igyekszik megszüntetni s e célból a magántulajdonon alapuló gazdasági rendszer helyett a köztulajdonon
alapuló gazdasági rendszert akarja felállítani. Azt reméli, hogy
ezen a rendszeren belül egyes társadalmi osztályok el
nyomása , leigazása és kizsákmányolása megszűnik és általá
nosságban mindenki jólétben élhet és emberméltóságának meg
felelő életmódot folytathat. Céljainak elérése érdekében fő
eszközül jelenleg az általános választó jognak legszélesebb
körű megvalósítását tekinti s annak a nőkre való kiterjesztését
is követeli.
El kell ismernünk, hogy már a mai szociálizmus eszméi
között is van sok szép és nemes, törekvései között van sok
jogos, emberies követelmény, de az eddig kiforrott alakjában
még sok benne az egyoldalúság, társadalmi osztályelfogultság
és az eszközök megválasztásában gyakori még benne a tévedés,
így p. o. bizonyos társadalmi osztályok számára csak jogokat
követel anélkül, hogy eléggé nevelné azoknak tagjait a köte
lesség hű teljesítésére, a munka szeretetére. Az új szervezettől
vár mindent anélkül, hogy az emberek megújulására kellő gon
dot fordítana. Csak egyes társadalmi osztályok érdekeivel törő
dik, s a többire figyelmet nem fordít. Egyes hatalmi visszaélé
sek s emberi gyarlóságok és tévedések miatt olyan egész
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rendszerektől elfordul, amelyeknek kereteiben az emberiség' élete
lefolyik s amelyekből sok áldás háramlik az emberiségre. így
elveti, vagy kevésre becsüli a haza, egyház s a házasságon
alapuló család fogalmát anélkül, hogy ezen keretek helyett job
bakat s áldásosabbakat tudna teremteni. A vallást vagy ma
gánügynek tekinti, vagy pedig egyenesen gyűlölettel fordul el
lene, holott az Isten akaratán nyugvó emberjogoknak, emberméltóságnak és társadalmi egyensúlynak valódi biztosítékai
Jézus evangéliomában rejlenek.
2.
A társadalmi kérdés megoldásának útja az evangéliom
szellemében. Az evangéliomi keresztyénség ugyan a maga ré
széről semmiféle társadalmi rendszert nem állapít meg, nemzetgazdasági formulákat nem állít fel, de azért a társadalmi kérdés
teljes és helyes megoldása mégis csak az evangéliom szelle
mének az életbe való átvitele útján történhetik meg.
Az evangéliomi keresztyén álláspontot a társadalmi prob
léma megoldása kérdésében a következő fő elvekben foglal
hatjuk össze:
1) A társadalmi probléma első sorban is erkölcsi kérdés
A különböző visszaéléseknek és beteges társadalmi állapotok
nak alapoka ugyanis a bűnös emberi természetben rejlik. Az
evangéliomi keresztyénség tehát a baj gyökerére veti a kezét
és ha azt orvosolni tudja, akkor a társadalmi bajok önmaguktól megszűnnek és a békés összhang a különböző társadalmi
rétegek között szinte önmagától létre jő. Ezért a keresztyén
vallás szellemében az összes társadalmi bajok gyökeres orvos
lása csak az összes társadalmi rétegeknek az evangélizálása
útján mehet csak végbe.
2) Az evangéliomi keresztyénség szelleme, a tiszta és igaz
szeretet szinte természetszerűleg törekszik az emberi életviszo 
nyok javítására, emberiesebbé tételére, a testi lelki nyomor
tól, a rettenetes gondtól és ezek káros következményeitől való
megszabadítására. Mindehhez azonban nem tartja elégségesnek
pusztán az anyagi helyzet javítását, hanem különös módon
hangsúlyozza az erkölcsi nevelés fontosságát abból a célból,
hogy ki-ki a rendelkezésére álló eszközöket az életfenntartásra
és az emberi rendeltetés betöltésére bölcsen és méltóan tudja
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felhasználni. Az evangéliomi keresztyénség mindig szem előtt
tartja Jézusnak a kisértőhöz intézett kijelentését: Nemcsak ke
nyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, mely az
ő szájából származik
3)
Az evangéliomi keresztyénség a teljes összhangnak s
így a társadalmi egyensúly biztosításának feltételét is abban
látja, hogy minden ember a maga helyén viszonyainak meg
felelő keretek között teljesítse a legfőbb jó, azaz Istenországa
érdekében a maga nemes emberi kötelességét. Ennek megvaló
sulása céljából arra törekszik, hogy az Isten igéjének szelleme
legyen az úr minden emberben az anyagé s az érzékiség fölött,
ne pedig megfordítva. Ezekből folyólag az evangéliomi keresz
tyénség társadalmi értékmérője sem lehet más, mint a viszo
nyoknak megfelelő kötelesség teljesítése szóval az egyén er
kölcsi élete, amelyben mint igen fontos tényező szerepel az
örömmel, szeretettel, hűséggel és becsületességgel végzett hi
vatásszerű munka teljesítése.
A társadalmi összhang biztosítására vonatkozó fentebbi
elvnek gyakorlati megvalósítása megakadályozza azt, hogy az
egyéni érdekek szolgálata másoknak a rovására történjék. Az
evangéliomi keresztyénség ugyanis arra törekszik, hogy az em
bertársak közti viszonyban az emberjogok kölcsönös tisztelete
az igazságosság, méltányosság azember szeretet uralkodjanak
és ennek alapján az emberek segítsék, támogassák egymást
ahelyett, hogy gyűlölködő kenyérharcot folytatnának egy
más ellen.
4.
Az evangéliomi keresztyénség szelleme még igen fon
tos társadalmi elvvé teszi azt a követelményt, hogy az erkölcsi
alapon álló egyéni szabadság a közösség érdekeinek szolgá
latával teljes összhangzásban legyen. A tiszta keresztyénségnek ezt a lényeges elvét Dr. Luther Márton rA keresztyén
ember szabadságáról" írt munkájában így fejezte ki 1.) „A ke
resztyén ember mindeneknek szabados ura (t. i. a hit által)
és nincsen senkinek alája vetve. 2.) A keresztyén ember min
deneknek készséges szolgája (t. i. a szeretet által) és minden
kinek alá vagyon vetve.“ A közös érdekék társadalmi megál
lapítása ugyanis egyedül ebben a tiszta evangéliomi keresztyén
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szellemben történhetik meg az egyéni szabadság megsértése
nélkül és viszont az egyéni szabadság csak ebben a szellem
ben nem fajul visszaéléssé a közösség kárára.
Jegyzet. Ha a közösségi érdekek törvényszerű megállapítása nem az
egyetemes emberi célra való tekintettel és nem tiszta erkölcsi alapon, ha.
nem bizonyos hatalmi tekintetek és egyoldalú irányok nézőpontjából törté
nik, akkor az egyéni szabadság és önállóság a haladás kárára bénító' kor
látok közé kerül, az egyén nem lesz más mint csak egy csavar, vagy egy
kerék a nagy gépezetben. Az Isten képére és hasonlatosságára teremtett
szabad személyes lények helyét ekkor a gépemberek foglalják el. Ez ellen
azonban az ember lelke ösztönszerűleg tiltakozik. Ha pedig hiányzik az
egyének leikéből a szeretet, úgy a szabadság elfajul és egészségtelen ön
zéssé, féktelenséggé lesz a közösség kárára.
Ezen a ponton tűnik ki legjobban az, hogy a társadalmi kérdés egész
séges irányú megoldásra csakis az evangéliumi keresztyénség szellemében
juthat, mert ez az emberméltóságnak megfelelő szabadságra, a szabadság
gal való élni tudásra s a szabadságnak a nagy egyetemes közösségi célra
való felhasználására neveli az embert. Az egyéni függetlenségnek és a kö
zösség szolgálatának összhangba hozása oldja meg helyes elvi alapon a
vagyonkérdést is. E szerint a magántulajdon ugyan mint az egyéni sza
badság és függetlenség egyik eszköze fog szerepelni, de azt az igazi ke
resztyén lelkűiét az egyéni jogos érdekek szolgálata mellett a közösség
javára fordítja.

5) Az evangéliomi keresztyénség fő feladata társadalmi
téren a nagy összhang szellemének az egyéniségekbe való
beoltása. A közgazdasági és társadalmi rendszerek részleges
megállapítása és szervezése már nem a vallás feladata, hanem
ezeknek a rendszereknek az emberjogot és az emberméltóságot
biztosító szellem alapján a kor kívánalmainak megfelelően tör
vényhozási utón kell létre jönniök. (L. Luk. 12, 13—15)
Ha az evangéliomi keresztyén szellem hatja át az egész
társadalmat, akkor szinte önmagától kialakul az a megfelelő
közgazdasági irány, amelynek keretén belül az egyetemes tár
sadalmi probléma anyagi kérdései is az emberiség jóléte és
erkölcsi haladása érdekében teljesen kielégítő megoldást nyer
hetnek.
Az evangéliomi keresztyénségnek közelebbi értelemben
vett szociális munkája a belmisszió terén folyik le, amelynek
különböző intézményei azokat az erkölcsi, szellemi és anyagi
akadályokat igyekeznek elhárítani, amelyek a helyesen felfo-
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gott keresztyéni, igaz emberi rendeltetés betöltését megakadá
lyozzák, Ezáltal az evangéliomi kérésztyénség a társadalmi kér
dés megoldásának a sark pontjára veti a kezét.
3.
A háború és a világbéke kéráése. Az egyes államok
között lévő békés összhangnak a biztosítása szintén a nagy
egyetemes társadalmi probléma feladatai közé tartozik. A há
borúkat — ezeket az emberietlen és kultúraellenes jelensége
ket — három fő okra vezethetjük vissza. Az egyik : a gazdasági
helyzet, a megélhetés érdeke; a m ásik; a faji elfogultság,
hiúság s az ebből fakadó irigység és gyűlölet, a harmadik: az
önző hatalmi vágy s ebből folyólag az a törekvés, hogy az
egyik nép a másiknak a rovására boldogulhasson. Ami az
elsőt illeti, ma már a népesség szaporodása nem lehet elég ok
a háború igazolására, mert a tudomány vívmányai egyre több
és több megélhetési módot és forrást nyitnak meg. A többi
oknak forrása pedig a bűnben,« az Istentől való elfordulásban
van.
Míg azonban az egyes emberek közötti viszonyban az
állam törvénye és bírósága még az emberi gyarlóságok mellett
is a jogviszonyok terén képes általános rendet teremteni, ad
dig az államok fölöttük álló földi bíróság hiányában a saját
maguk által megállapított jogok érdekében az önbíráskodáshoz,,
a fegyveres erőszakhoz fordulnak.— Ezért egyesek a nemzet
közi bíróságok szervezésétől várják a világbéke megvaló
sulását.
A keresztyénség erkölcsi elvei alapján igazolni csak a
tisztán védekező háborút lehet, amelyben a nemzet életének,,
fontos szellemi, erkölcsi és anyagi értékeknek a megmentéséről
van szó. Különben a tiszta evangéliomi keresztyénség szelleme
a támadó háború okai ellen tör s így magának a háborúnak
a megszüntetésére törekszik. Ezt a célt azonban nem bizonyos
nemzetközi hatalmi intézmények felállításával, hanem az egyes
ember lelkiismeretére való hatással, az egyéni és az idegen
érdek összhangba hozásával, a szeretet leikével szolgálja. Ha
majd az Isten igéje köti mindenütt az alattvalók és a kor
mányzók lelkiismeretét, akkor majd az esetleges érdekellen
tétek kiegyenlítésére s megoldására más eszközöket is taláL-
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nak a nemzetek, mint a háborút. Ez az idő ugyan még tán
messze van, de azért a háború okai ellen saját életünkben
küzdeni mindegyikünknek keresztyéni kötelessége.
Ha tehát a kényszer-helyzet bizonyos mértékig az önvéde
lemről való gondoskodásra is késztet, amellett minden társadalmi
körnek, minden egyesnek a maga körében szolgálnia, terjesztenie
kell azt az eszmét, hogy az egyes államok között is az összhang
biztositója s az ellentétek megszüntetője a jog, az igazság és
az emberszeretet legyen. Szóval az egyes államok között is
az egyensúlynak a valódi biztositója általában az emberek
életének összhangja Isten akaratával. Ha már az erőhatalom
még mesterséges úton sem tudja a békét fenntartani, ez a
körülmény annak a jele, hogy itt-ott vagy általánosságban
túlságosan megromlott az Isten akaratával való helyes viszony.
A háborúk így Isten kezében hatalmas intések és nevelő esz
közök lesznek. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a háborúk
után általában úgy a győző, mint a legyőzött nemzetek bol
dogulásuk érdekében új utakat keresnek. Az igaz út nem lehet
más, mint az Isten akaratával való összhang. Erre az útra
pedig egyedül csak Jézus Krisztus vezet.

C)

A végső cél elérése.

48 Isten országának eljövetele.
Jézus tanítványaihoz intézett búcsúbeszédjét ezekkel a
szavakkal fejezte be: „Bízzatok: én meggyőztem a világot“
<Ján. 16. 33.) Megváltónknak ez a kijelentése teljesen bizonyo
sakká tesz bennünket Isten országának diadala felől. A Miatyánk
második kérésének magyarázatában Dr. Luther Márton is így
tesz hitvallást: „Isten országa eljön ugyan önmagától a mi
kérésünk nélkül is; de ezen imádságban azt kérjük, hogy mi
hozzánk is eljöjjön“.— Isten országának eljövetele alatt az
Isten akaratával egybehangzó életet, a szellemi világosságnak,
igazságnak erkölcsi szabadságnak, szeretetnek az uralmát
értjük.

Istenországa azáltal jő el hozzánk, hogy a Szentlélek
meghí bennünket az evangéliom útján Isten országának tagjaiúl, megvilágosít bűneinkre, gyarlóságainkra vonatko2ólag,
felébreszti bennünk az igaz bűnbánatot és a vágyódást a sza
badulás. az új élet után. lelkűnkbe oltja a megigazító hitet}
létre hozza bennünk a megtérés és újjászületés állapotát, ebben
az állapotban állandóan megtart, az az megszentel.
Istenországa a maga teljességében Jézus Krisztus sze
mélyiségében jelent meg a földön, hogy az már itt közöttünk
terjedjen és egy jövendő szebb, jobb életben teljesen diadalra
jusson. Amily mértékben az evangéliom valóságos életté lesz
mi bennünk, oly mértékben élünk az Isten országában, annyi
ban él Isten országa mi bennünk és annyiban élvezhetjük az
igaz, a tiszta boldogságot.

49. Az örök élet.
A tapasztalati lét a világosságnak és sötétségnek, a jónak
és a rossznak, a tulajdonképeni értelemben vett [életnek és
halálnak a küzdelmében folyik le. Ennek
küzdelemnek két
fő képviselője van. az egyik az Ige, a másiké a Sátán. Az
egész világnak a sorsa tehát az Ige és a Sátán nagy harcának
a végétől függ.— Az Ige történeti megtestesülésének, Jézus
Krisztusnak diadala — mint a világtörténetnek tapasztalati ténye—
határozott értelmi meggyőződéssé érleli bennünk azt a hitet
hogy a végső és a teljes győzelem az isteni életé lesz a halál
fölött. A létnek ezt a tiszta valóságát és ennek a valóságnak
a teljes diadalát, örök uralmát fejezi ki a keresztyénségnek
az örök életről szóló tanítása.
Ezen a ponton egyúttal nyilvánvalóvá lesz az is. hogy
amennyiben egyéni létünk egy része az egyetemes létnek,,
annyiban az egyéni testben töltött életünk kapcsolatban van
a küzdelemnek végével s az egyetemes emberiségnek jövendő
sorsával is. így az egyes ember élete az egész emberiség
életének, a végesség a végtelenségnek a részesévé lesz;
igazi lényünk, tiszta személyiségünk pedig osztályosa a halha-
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tatlanságnak. Amily mértékben tehát az Ige élt mi bennünk,
oly mértékben részesei leszünk az örök életnek, amennyiben
pedig időlegesen a sötétség, a halál uralmát segítettük elő, anynyiban a végső nagy számadás idején kárhoztató Ítéletet mond
az Úr felettünk.
Isten országának teljes diadala s benne az örök életnek
biztosítása a feltámadás és az utolsó ítélet napján valósul
meg, aminek idejét és óráját azonban senki sem tudja. A halottak
nak feltámadása nem az eltemetett érzéki testben, hanem szellemi
testben történik. (I. Kor. 15, 35—44.) A feltámadás után Ítélet
lesz, amelyben a jónak és a gonosznak elválasztása, a Sátán
hatalmának megdöntése, a bűnnek meggyőzése véglegesen
megtörténik. Ekkor az igazak az életre, a gonoszok pedig a
kárhozatra jutnak. Az Ítélet mértéke az lesz, hogy az emberek
Jézus iránt minő szeretetet tanúsítanak az élettel és az em
bertársaikkal való viszonyban. (Máté 25, 31 —46.)
Az utolsó dolgoknak végbemenetele, nevezetesen az, hogy
a megdicsőült, hatalmas szellemi testnek és az örök élet dia
dalmaskodó lelkének egyesülése miként történik, — ép úgymint
a teremtés —az isteni titkok közé tartozik. Reánk nézve különben
csak az a bizonyosság fontos, hogy a teremtésbe helyezett
isteni cél, a világ megdicsőülése, a maga idejében meg fog
valósulni és hogy ez a Jézus Krisztusról szóló evangéliom
alapján megy végbe. Ennek a tudata azért indítson arra, hogy
az evangéliom valósággal életté legyen bennünk, mert ezáltal
a saját hivatásunk körében egyrészről hozzájárulunk az élet
megrontott harmóniájának visszaállításához, másrészről saját
kis világunkban biztosítjuk a harmonikus életet és elnyerjük
földi életünk igaz örömét és boldogságát, végül pedig hallani
fogjuk az Úr Ítéletét (Máté 25, 23:) „Jól vagyon jó és hű szol
gám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te
Uradnak örömébe.“ Amen.

1.
I.

Függelék.

Tanmenet az előadási órák szerint való beosztás alapján.

1 óra: 1 §. A vallás jelentősége s a vallás ellenes áramlatok.
2 óra: 2 §. A vallás lélektani és történeti alapja. A vallás mint világnézet.
3 ó ra: 3 §. A vallás helyzete korunk szellemi életében. (Ez a §. pusztán
csak mint olvasmány veendő a lényeg kiemelésével) 4 §. A nevezete
sebb vallástörténeti jelenségek.
4 óra: A vallástörténetből: 1.) az árja vallások ázsiai alakulásai: az ős
árják vallása, a brahmanizmus, buddhizmus.
5 ó ra. A perzsa vallás. Az árja vallások európai alakulásai; a turáni népek
vallása, a több istent imádó sémi vallások.
6 óra: A monoteizmus kifejlődése Izraelben, az iszlám vallás.
7 ó ra: 6 §. 1.) Jézus vallása, avagy az eszményi keresztyénség.
8 ó ra: 6 §. 2.) Az apostoli kor keresztyénsége. 8 j A középkor keresztyénsége : a római katolicizmus.
9 óra: 6 §. 4.) Az újkor keresztyénsége •, a protestantizmus.
10 óra : 7 §. A lét megértésének fő bölcsészeti alapirányai. (Ez a §. csak
mint olvasmány veendő) 8 §. a . ) A fizikai monizmus. 1, 2) A materia
lizmus és az energia elmélet.
11 óra: 8 §. 3.) A fizikai monizmus következményei az erkölcsi téren. (Ol
vasmány gyanánt.) b .) A szellemi monizmus 9 §. A panteizmus.
12 óra: 10 §. A filozófiai dualizmus.il §. A filozófia és a vallás szerepe a
megbízható életfelfogásban.
13 óra: 12 §. A vallás lényege és keletkezése. 13 §. Az igaz vallás mint
az igaz élet világnézete és ereje. (Olvasmány gyanánt)
14 óra: Ismétlés : 1 §. 2 §. 3 §. 4 §
15 óra : Ismétlés ; 5 §
16 óra: Ismétlés : 6 §.
17 óra: Ismétlés : 7 §. 8 §. 9 §. 10 §.
18 óra: Ismétlés: 11 §. 12 §. 13 §. Az első rész lényegének összefoglalása
megfelelő kérdések alapján.
19 óra: 14 §. Az eredet kérdése. 15 §. A cél kérdése (Ez a két §. is főleg
mint olvasmány tárgyalandó a lényeg kiemelésével és kérdések útján
való számon kérésével.)

20 óra: 16 §. A fejlődés kérdése. 17 §. A csoda kérdése (Ez a két §. is
mint olvasmány tárgyalandó a lényeg kiemelésével és kérdések, útján
való számon kérésével.)
2L óra: 18 §. Isten létezése.
22 óra: 19 §. Isten lényege. 20 §. Isten tulajdonságai.
23 óra: 21 §. Isten kinyilatkoztatásai a világban: a teremtés és a gondvi
selés.
24 óra: Ismétlés: 14 §. 15 § 16 §. 17 §.
25 óra: Ismétlés: 18 §. 19 §. 20 §. 21. §. A második rész összefoglalása.
26 óra: 22 §. Az emberi nem eredete, méltósága és rendeltetése általában.
27 óra: 23 §. Az életfenntartás 1. Földi életünk jelentősége s az abból
fakadó kötelesség az életfenntartás kérdésében 2. A testre vonatkozó
feladataink 3. A szellemi tehetségek kiművelése. 4. A természeti javak
felhasználása és anyagi vagyon.
28 óra: 23 §. 5.) A munka jelentősége. 6.) Az életfenntartás biztosításának
társadalmi s egyéni feltételei. 7.) A nemes szórakozás jelentősége az
életfenntartásban. 8,) A fajfenntartás. 24 §. Az ember élete a családban
és a társadalomban, 1. A családi élet jelentősége.
29 óra: 24 §. 2.) A társadalmi élet jelentősége. 3 A társadalmi kötelességeink
betöltéséhez szükséges erények. 4. Emberi hivatásunk betöltése a tár
sadalomban, az életpálya. 5.) Előkészülés az emberi hivatás betöltésére;
az iskola. 6. Az állam jelentősége ; az államok viszonya egymással.
30 óra: 25 §. Az eszményi rendeltetéstől való eltérés végső oka. 26 §. Az
ember eredeti állapota és a bűnbeesés 27 §. A bűn forrása, lényege
és nemei.
31 óra: 28 §. A bűn következményei. Ismétlés: 22 §. 23 §. 24 §. 3 p-ig.
32 ó ra: Ismétlés : 24 §. 4 p-tól. 25 §. 26 §. 27 §. 28 §.
33 ó ra: Az I. félévben átvett tananyag lényegesebb részeinek összefoglaló
átismétlése.
34 óra- 29 §. Isten mentő keze a történeti fejlődésben. (Mint átmeneti §.
olvasmány gyanánt tárgyalandó.) 30 §. Jézus Krisztus személyének
méltósága.
35 óra: 31 §. Jézus Krisztus hivatása. 32 §. A kiengesztelés és megváltás.
36 óra: 33 §. A Megváltó földi és megdicsőült állapota. 34 §. A Szentlélek
munkája.
37 ó ra: 35 §. Az egyház hivatása. 36 §. A Szentírás és az egyházi tan.
38 ó ra: 37 §. A szentségekről.
39 óra: A 37 §. esetleges folytatása 38 §. Az istentisztelet.
40 óra: 39 §. Azevangéliomi keresztyén világmisszió.
41 óra: Ismétlés: 29 §. 30 §. 31 §. 32 §.
42 óra: Ismétlés: 33 §. 34 §. 35 § 36 §.
43 óra: Ism étlés: 37 §. 38 §. 39 §.összefoglalás.
44 ó ra: 40 §. Az erkölcsiségről általában. 1.) A vallás és az erkölcsiség:
viszonya.

45 óra: 40 §. 2.) Az akarat szabadságának s a felelősségnek kérdése.
46 óra : 40 §. 3.) A törvényszerűség és az erkölcsiség közt levő különbség.
4.) Az erkölcsiség főelve. Az erények.
47 óra: 41 §. A lelkiismeret 42 §. A kötelesség 1. §. Az ú, n. felesleges jó
cselekedetekről.
48 óra: 42 §. 2. A ú. n. erkölcsileg közönyös cselekedetekről. 3. A köte
lességek összeütközéséről. 4. A kötelességek felosztása. 43 §. A becsület.
49 óra: 44 §. Az evangéliom mint az élet szava és a világ világossága.
(Mint átmeneti §. pusztán olvasmány gyanánt tárgyalandó) 45 §. A
vallás és tudomány helyes viszonya.
50 óra: 46 §. A szépirodalmi és művészeti irányok megnemesedése. (Mint
olvasmány tárgyalandó) 47 §. A társadalmi kérdés megoldása.
51 óra: A 47 § folytatása és befejezése.
52 óra: 48 §. Isten országának eljövetele. 49 §. Az örök élet.
53 ó ra: Ismétlés: 40 §. 41 §.
54 óra: Ismétlés : 42 §. 43 §. 44 §. 45 §. 46 §.
55 óra: Ismétlés: 47 §. 48 §. 49 §. Az átismételt szakasz összefoglalása.
56 óra: A Il-ik félévben átvett tanayag lényegesebb részeinek összefoglaló
átismétlése 57—60-ik óra: Az egész évi tananyag lényegesebb részei
nek átismétlése.

II. A tananyag főbb részei a felső kereskedelmi-, katonai-, polgári
fiú- és felsőbb leányiskolák legfelsőbb osztályában.
A felső kereskedelmi és a katonai iskolákban, ahol csak heti 1 órá
ban folyik a vallástanítás, természetesen az itt felvett tananyagnak mintegy
csak a gerincét lehet rendszeresen átvenni. Az apologetikus feldolgozásnál
azért természetesen a kihagyott részek irányításul, kiegészítésül szolgálhat
nak és mint olvasmányok felhasználhatók. Ezen iskolák számára a tan
anyag főbb részeit a következőkben közlöm.
1. A vallás lélektani és történeti alapja. A vallás mint a világnézet. (2 §.j
2. A nevezetesebb vallástörténeti jelenségek. ([4 §.] A különböző vallásokat
[5 §.] ezzel kapcsolatban csak teljes rövidséggel kell a magyarázatban
megemlíteni; a részletesebb ismertetésre itt idő nem jut.)
3. Jézus vallása, vagy az eszményi keresztyénség. 6 §. 1.
4. Az apostoli kor és a középkor keresztyénsége. (6 §. 2. 3.)
5. Az újkor keresztyénsége. (6 §. 4.)
6. A vallás lényege és keletkezése. (12 §.)
7. Isten létezése. (18 §.)
8. Isten lényege és tulajdonságai. (19 §. 20.)
9. Isten kinyilatkoztatásai a világban. (21 §.)
10. Az emberi nem eredete, méltósága és rendeltetése általában. (22 §.)
11. Az élet fenntartás. (23 §.).
12. Az ember élete a családban és a társadalomban. ( 24 §.)
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13.
14.
16.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Az eszményi rendeltetéstől való eltérés végső oka. (26 §.)
Az ember eredeti állapota és a bűnbeesés. (26 §,)
A bűn forrása, lényege és nemei. (27 §.)
A bűn következményei. (28 §.)
Jézus Krisztus személyének méltósága. (30 §.)
Jézus Krisztus hivatása. (31 §.)
A kiengesztelés és megváltás. (32 §.)
A Megváltó földi és megdicsőült állapota. (33 §.)
A Szentlélek munkája. (34 §.)
Az egyház hivatása. (36 §.)
Isten igéje. A Szentírás. Egyházitan. (36 §.)
A szentségek. (37 §.)
Istentisztelet. (38 §.)
Az ev. kér. világmisszíó. (39 §.)
Az erkölcsiség fő elve. (40 §. 4. §.)
A lelkiismeret. (41 §.)
A kötelesség. (42 §.)
A becsület.
A társadalmi kérdés megoldása. (47 §.)
Isten országának eljövetele. (48 § )
örök élet. (49 §.)
Ez a tananyag az előző tanmenet mintájára órák szerint arányosan
beosztható úgy, hogy heti 1 óra mellett is el lehet végezni. Az apologetikus nézőpont s annak a képességnek megadása, hogy a tanulók képesek
legyenek hitüket a különböző támadásokkal szemben megvédeni, ebben
a szűkebb keretben is különösen figyelembe veendő.

A felsőbb leányiskolák- és a polgári fiú iskolák Vl-ik osztályában
minden esetre tekintetbe kell venni azt, hogy itt még a növendékek nin
csenek azon értelmi fokon, mint a középiskolák VIII-ik osztályában. így
e tankönyv ezekben az iskolákban szintén olyan módon használandó, mint
ahogyan a tananyagot a felső kereskedelmi és katonai iskolák utolsó év
folyama számára kijelöltük.
Az apologetikus feldolgozására s egyes részletesebben nem tárgyalt
szakaszok olvastatására itt is kellő gondot kell fordítani.
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