
ESZMÉK ÉS TÉNYEK

Az emberiség életének, sőt egyéni
életünknek is alig van már jelentő

sebb eseménye, amelyet a két nagy
társadalmi rendszer, a kapitalizmus
és a szocíalízmus harcától függetlenül
értelmezhetnénk. Ebből a szemszög
ből kell néznünk a kereszténység és a
marxizmus világnézeti vitáját is. Hi
szen ha csak arról lenne szó, hogy el
térő felfogások ütköznek meg Isten
léte vagy nem-léte s a ·vele kapcsola
tos Mrdések körül, aikJkor akár napi
rendre is térhetnénk fölötte, mond
ván, hogy érdekes, tanulságos vagy
kellemetlen, de a világnézeti küzdel
mek míndíg szorosan hozzátartoztak a
kultura fejlődéséhez. Hogy azonban
ma nem ilyen egyszeru a helyzet, azt
elsősorban rní tapasztalhatjuk, azok a
hívő keresztények, akik beleilleszked
tünk és helyünket !kívánjuk biztosíta
ni a szocíalízmus társadalmi rendsze
rében.

Két sarkalatos mozzanatot emelnék
ki, mínt amelyek leginkább érzékel
tethetik a korábbi helyzet változá
sát. Az egyik az államhatalom tény
kedéseit is nagyban megszabo marxiz
musnak aza tétele, hogy minden val
lás az osztálytagozödáet fenntartó ide
ológia is. A másik, hogy amíg a múlt
ban, még a hivatalosan agnosztikus
államokban is, csak: a vallásos világ
nézet rendelkezett az egyházakon ke
resztül az egész társadalomra ki terje
dő intézményes propagandával, addig
ma a szocíalésta államokban az ateis
ta világnézet is átfogó és intézményes
propagandát fejthet Iki.

Nem kétséges, hogy mindkét moz
zanat feladatok elé állit minket, ame
lyeket jó, ha főleg önmagunk számá
ra tisztázni próbálunk, Az új eszten
dő kezdete, arndkor amúgyis előre szo
kás tekinteni, az efajta tisztázást
úgyszólván !kötelességünkké is teszi.
Magától értetődik persze, hogy amit
erre vonatkozóan elő fogok adni, sze
mélyes gondolataim csupán, amelyek
kel másokat isgondo~kodásra szeret
nék késztetni.

*
Köztudornású, hogy Világosság cím

mel új folyóirat indult nállunk, kife
jezetten abból a célból, hogy a mate
rialista világnézetet terjessze és mé
lyítse el. FőszerkesztőjeMátrai László,
felelős szerkesztője Lukács József. E

Irja Mihelics Vid

sarok írásakor még csak a november-
ben megjelent első szám fekszik elót
tem, amelynek vezető cilkJlreben Mátrai
a folyóirat szükségét indokolja és'
programját határozza meg. Alapvető

tételei Mátrainaik:
1. A tudomány bizonyítható, éssze

rű világossága összeférhetetlen azzal a
homállyal, amelyet a vallás áraszt
azokban a ikérdése~ben, amelyeket a
hívőknek megválaszol.

2. A vallás azonban nemcsak az ér
telem ellensége, nemcsak a tudatlan
ság terméke, nemcsak tévedés és meg
tévesztés, hanem a konkrét <társadal
mi viszonyok, aki~rnányoláson

alapuló társadalmi rend árnyéka is.
3. A fejlődés éppen ezért fokozato

san el is metszi a vallás társadalmi
gyökereit.

Pillanatig sem vítás, hogy ez a há
rom tézis egyet jelent bármiféle val
lás föltétlen elutasírtásával. Ez termé
szetes is, miután a folyóirat az ateiz
mus autentikus szószólója kíván len
ni. Szemben azonban a kezdetleges
mechanikus materialízmussal, a mai
történelmi és dialektikus materializ
mus nem tagadja, hogya vallásnak
megvolt a létjogosultsága és az értel
me a társadalmi fejlődés korábbi sza
kaiban. "A vallás - írja Mátrai 
szükségszerűen keletkezett és maradt
fenn egy olyan embertelen világban,
amely tömegméretekoen terjesztette a
boldogtalanságot, ahol a szenvedő, kí
szolgáltatott ember csak a halál utáni
életbe, a .természetfeletti jóvátéteibe
vebhette reményei horgonyát." A val
lás így jótékony szerepet is vitt az em
beriség történetében, ám - folytatja
Mátral - "éppen azáltal, hogy lénye
génél fogva elfordította az elnyomot
tak és elesettek tekintetét az élet va
lóságos problémáiról: . . váltakozó
mértékben, de alapjában mégis mé
lyen retrográd módon gyakorolt ha
tást a társadalmi haladás lendületé-
[fe".

Saha sem vállalkoznám, még hítvé
delmí okokból sem, olyasminek cá
folgatására, aJIDi az én tudományos
meggyőződésem szenint is megfelel az
igazságnak, azt a kérdést azonban
rrnéltán felvethetném. vajon a vissza
húzó hatás walóban a vallás, jelesen
a keresztény vallás lényegéből szár
mazik-e? Amennyire ismerni vélem
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-ezt a témakört, úgy hiszem, nem vol
na nehéz kimutatni dinamikus ele
meket is a kereszténységben, amelyek
a meglévő állapotak fenntartása és a
belenyugvás ellen szóltak. Nem azt
állítom ezzel, hogy a keresztény gon
dolkodók zöme és kűlönösen az egy
hází személyek forradalmi megmozdu
lásokat szítottak volna, ehhez ugyanis
túl statikus az az ideológia, amely a
keresztény vallásra rakódott rá, azt
azonban állítom, hogy rnindannyászor
és míndenütt, amikor és ahol talaját
vesztette az uralkodó ideológia, eleve
nen léptek előtérbe a keresztény mo
ralnak azok a tanításai, amelyek az új
állapotokat rgazobták és erősítették.

Mindenesetre 'korszerű feladat lenne
ebből a szempontból is feldolgozni a
kereszténység történetét, szigorú tu
dománycssággal és őszinteséggel, nem
feledve azt, hogy semmi sem káro
sabb az igazság védelmére, mint a fél
igazságokikal való operálás.

Annál inkább terhel eninket ez a
feladat, mert Mátrai nagyon is hang
súlyozza, hogy a marxizmus vallás
kritikája "a vallás elleni harcot az
osztályharccal összefüggésben szemlé
li és alárendeli annak". Szerinte a val
lás ikritikája éppen ezért nem is lehet
absztrakt, pusztán logikai jellegű bí
rálat, és "nem kerülhet fő helyre az
osztályharcoan, amelynek célja min
denekelőtt a kapítaldzmusnak a szo
cialízmussal való felváltása. a dolgo
zó ember teljes emancípácíója". Igaz,
rnmdjárt hozzáfűzi, hogy ennek az
emancipációnak "igen lényeges" moz
zanata a vallástól való felszabadulás,
de maga is aláhúzza, hogy csupán
"egyik" mozzanata. Abbari a maga
tartásban tehát, amelyet amarxista
gondolkodók a vallás irányában 'tanú
sítanak, van bizonyos pragmatizmus,
amelyre fölöttébb érdemes figyelem
mel lennünk. Világosan tldtűnik ez
Mátrai következő soraiból: "A társa
dalmi viszonyok szoeíalista átalakítá
sának igényei teszik szükségessé és el
kerülhetetlenné is a vallás bírálatát,
és pedig ismét nem általánosságban,
hanem elsősorban azokon a pontokon,
ahol a vallás közvétlenül akadályozza
a tömegek eszmei és politikai fejlő

dését, aktívitásának ,~ibontakozását."

Mátral fejtegetésed is megerősítik

tehát, hogy a történelmi és dialeleti
kus matertalizmus elsősorban a val
lásnak, a mi esetünkben a keresztény
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vallásnak tulajdonított szoeíológiai vo
natkozások miatt száll síkra ellene. És
szerintem megbocsáthatatlanul hibáz
nánik is, ha tagadni akarnók, hogy a
keresztény vallásnak államvallásként
vagy quasi-állemvallásként való fel
fogása idején a társadalom uralkodó
osztályai ezt a keresztény vallást ide
ológiának is felhasználták. Hitéhez ra
gaszkodó történész vagy szocíológus
sem juthat e tekintetben a marxis
tákétól szögesen eltérő megállapítá
sokra. Ami köztünk és a marxisták
közott problémaként felmerül, csak
az, hogy vajon időbeli konkrét terme
Iésí viszonyok szellemi felépítményé
nek, avagy időhöz nem 'kötött önálló
és sajátos képződménynek kell-e mí
nősítenünk a vallást? Nem gondo
lom azonban, hogy ezt a kérdést bár
milyen vitával már most eldönthet
nők. Mátrainak az a vélekedése, hogy
a fejlődés majd "fokozatosan elmet
szi a vallás társadalmi gyökereit", bi
zonyos mértékben igaznak bizonyul
hat, ha ",társadalmi gyökereken" azt
értjük, amit a marxizmus ért rajtuk.
Ebből azonban korántsem következík,
hogy a vallás egyéb gyakerei, a nem
társadalmlak is velük halnának el.
Minthogy azonban az efajta kérdések
ben előttem is a gyakorlat a próbakö
ve minden elméletnek, nyugodtan a
jövőre bízhatjuk a döntést. Pusztán
érvekkel aligha győzih.etjü'k meg egy
mást.

Nem szeretnék bárikineik írásába
olyan nézeteket belemagyarázni, ame
lyek esetleg nincsenek meg benne, de
végeredményben mintha ebben a te
kintetben Mátral álláspontja sem len
ne rnerőben más. Mert ami a vallás
elmúlását illeti, maga is él némi meg
szorítással, amikor ezeket mondja:
"Számos olyan fontos emberi kérdés
van, amelyeknek megválaszolásával a
modern tudomány még adós vagy
részben még adós. Ezekben a kérdé
sekben a legkülönfélébb vélekedések,
a távoli rnúlt homályából eredő ha
gyományok .adnak választ' a mai em
bernek is... A szocialrzmus építésé
nek jelen szakaszában még számos
gazdasági, politikai, jogi, műszakí stb.
feladatot kell megoldani ahhoz, hogy
általánossá váljék az a magasabbren
dű életforma, amely a ,belső ember',
az emberi tudat-világ felszabadulását
is általánossá teszi ..."

Hogy azonban a vallás fennmarad-e



vagy eljön az idő, amikor az emberek
- Mátrait idézve - "mismiika és túl
világ nélkül oldják meg életük nagy
kérdéseit és bátran szembe mernek:
nézni velük", ez csak az egyik és sze
rintem nem is a fontosabb része a
problémának. Sokkal sürgetőbb és
közvetlen feladat számunkra, ami teg
nap, sőt tegnapelőtt is aktuális lett
volna: annak kétségbevonhatatlan
igazolása, hogy mi, mai keresztények,
nem tekintjük ideológiának a vallá
sunkat és nem is kezeljük akként.
Igazolása szóban, írásban és cseleke
detben, hogy mi nemcsak nem tart
juk összeférhetetlennek az osztály
nélküli társadalom kialakulását, a bár
miféle kizsákmányolás felszámolását,
a szocialiamus kívánta gazdálkodást
és jövedelemelosztást a magunk vá
lágnézetével. hanem mint kieresztény
humanisták a saját enkölcsi indítéka
ink alapján is együtt tudunk és kí
vánunk dolgozni ezeken a területeken
a marxista .humanistákkal. Meggyő

ződésem, hogy ebben az esetben nagy
lépéssel jutunk üoözelebb az emberi
haladásnak ahhoz a szakaszához, ame
lyet ha talán nem is teljes, de a mai
nál sokkal nagyobb mérvű világnézeti
tolerancia fog [ellemezní.

A reánrk virradó atomkorszakban,
amely szükségszerűvé teszi a békés
koegzisztenciát, a tolerancia alkalma
sint a legfőbb jónak fog számítaní.
Mátral is leszögezi: "A legkülönféle
képp gondolkodó emberek is ugyan
abban a világban élnek: nincs külön
valóság a hívők és külön egy másik a
hitetlenek számára." És szinte elleöte
lezést fejeznek ki ezek a szavai: "A
tolerancia, a vélemények iránti türel
messég gondolata nem csupán regeb
ben volt a tudomány pártján állóknak
önvédelmi eszméje, hanem eszméje a
tudomány és a Ihumani7Jmus képvise
lőinek ma is, amikor már - legalább
a mi társadalmunkban - nem vár
inkvizíció és máglya a il:udomány kép
víselőire."

Kézenfekvő, hogy bennünket, mai
katolikusokat, senki sem tehet fele
lőssé inkvizicióért, máglyáért és ha
sonlókért. Ezeket mi is mélységesen
fájlaljuk, s nemcsak a hatalrní viszo
nyok változása, de az erkölcsi-szelle
mi fejlődés rníatt is teljességgel ki
zártnak tartjuk, hogy egyházunk aka
ratából vagy ösztönzésére valaha is
uiböl sor kerü1hetne rájuk. Mi csak

együttérzésünkröl és együttmunkálko
dásunkról biztosíthatjUlk mindazokat,
akik a toleranciát a humanizmus ne
vében egyetemes eszményként hirde
tik meg.

*
Van mindenesetre Mátrai László

cikkének két passzusa, amelyeiket nem
árt egyunás mellé helyeznIi. Az egyik
ekként hangzik: "A tudomány fölé
nyének, igazságának - többek között
- a nyugodt vitatkozásban is ki kell
világlania: a tudomány eleget tesz a
felvilágosítás reá háruló erkölcsi és
pedagógiai kötelezettségének, de túl
ezen nem zavarja az emberek téve
déshez való jogát és nem korlátozza
a babonákban való hit állampolgári
szabadságát." A másik passzus: "Bár
mennyire is tartózkodjék a tudomány
attól, hogy az emberek egyéni hiedel
meibebeleszóljon, am semmiképpen
sem ismerheti el igazságnak, ami
pusztán egyes emberek vagy ember
csoportok érzelmeivel vagy hagyomá
nyaival bizonyítható, nem pedig a ter
mészet és társadalom törvényeivel."

Akármilyen kedvezően alakuljon te
hát helybiztosításunk a szocialísta
rendszerben és együttműködésünk

rníndabban, ami nem ellentétes vallási
elveínkkel, azzal mindenképpen szá
:molnunk kell, hogy az ateizmus pro
pagandája erősödni fog, és pedig 
mint a Világosság első közleményei
ből kitűnhetett - magas színvonalon.
Kérdés, milyen lelkülettel nézzünk
elébe?

Teilhard de Chardin, korunknak ez
a belülről is sűrűn támadott, de Nyu
gaton márís talán legnagyobb hatású
katolikus gondolkodója nem sokkal
halála előtt figyelmeztetett, hogy nap
jainkban két magatartás között vá
laszthat a keresztény ember. Az egyik
a negativ, amely gyűlölködésbenés el
zárkózásban nyilvánul, a másik a po
zitív, amelyet akkor' valósítunk meg,
ha emeljük és mélyítjük önmagunk
ban - és átsugárzás útján másokban
is - a vallási, lelkí és szellemi erő

ket. S teljességgel bizonyos, hogy ter
mékeny csak a pozitív magatartás le
het, amelynek lényegét a "több ke
reszténység és több emberség" teszi.

A "több emberség" gyakorlásában
semmi sem gátolhat minket,· hiszen
kifejezetten ennek jegyében folyik, ha
olykor zökkenőkkel is, az új szocíalís
ta társadalom építése. ftTöbb keresz-
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ténységet" azonban csatk akkor tanú
sí1:Jhatunk - nemcsak érzületJben és
erkölesíségben, hanem gondolkodás
ban is -, ha nőveljük magunkban a
meggyőződést hitünk igaz voltáról.
,,Mdndenáron fenntartani a transzcen
denciát" - hangoztatja Teilhard. S
nyilván ez az elhatározásunk űtköz

het nehézségekbe, ha nincsenek pon
tos fogalmaink vallásunknak azokról
a tanításairól, amelyeket marxista
részről krítíkák és támadások érnek.

Éppen e kritikák és támadások mi
att a saját felfogásunk tisztázása kö
veteLheti meg olykor a polémáát, de
- s ezt nagyon szerétném kiemelni 
nem azokban a kérdésekben, ame
lyeknek miként való elbírálása "a
príord" állásfoglalásokon alapszik. Ar
ról például hasztalan vítáznánk, hogy
vim-e vagy nincs-e Isten, van-e vagy
nincsen túlvilág, halhatatlan-e vagy
halandó az emberi lélek. Az ilyen és
hasonló kérdésekben nem az a felada
tunk, hogy világnézeti ellenieleinkkel
tusakodjunk, hanem, hogy szabatosan
kifejtsük: mí az, amit mi keresztény
voltunknál fogva hiszünk, s melyek
azok az érveínk, amelyek míatt mi
ezt a hitünlket értelmesnek tartjuk.
Vitának szerintem csak akkor van in
dokoltsága, amíkor úgy gondoljuk,
hogy tárgyd tévedés történt vagy fél
reértettek minket. Hogy a Világosság
első számánál maradjak, teológus ba
rátaim azt állítják, hogy egyes tanul
mányokban tárgyi tévedések vannak; ,
bizonyára helyesen tennék tehát, ha
mindkét oldal hasznára helyreigazíta
nák azokat. Vagy ami az én egyik
aposztrofált cikkemet illeti, hetározet
tan kijelenthetem: ellentétben a szem
leíró feltevésével, igenis örvendek
mindenféle fejlődésnek s eszem ágá
ban sincs kínjainJknak, szenvedéseink
nek, kudarcaínknak "szU!11kolni"; a
"van" állítása részemről korántsem a
"kell" állítása is.

Tulajdonképpen nem is a "vita", a
"polémia" az, aminek szüksége mu
tatkozik, hanem az, amit a franciák
nál a szellemi elit "dialógusnak" ne
vez. Em a megjelölést tartom én sze
renesésnek. mert azt a kívánalmat fe
jezi ki, hogy az ellentétes felfogású
emberek ne külön-külön és egymás
rnellé monologízáljanak, hanem pró
báljanak okosan és jóakarattal el is
beszélgetni egymással. "Ne féljünk
attól, hogy a dialógus áruláara vezet-
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het - olvasom R. de Montvalon egyik
legUJtóbbi cikkében. - A dialógus so
ha sem veszélyezteti az igazságot, mert
becsületes dialógus osak olyan két
személy között folyIhat, akik tudatá
'ban vannak nézetbeli különbözősé

güknek, Ahelyett, hogyelveszném, a
dialógusban megtalálom magamat.
Ahelyett, hogy elveszteném benne az
igazságot, csak jobban felismerem,
hogy az igazság olyan ajándék, ame
lyet nem tudok ráerőltetni a másikra;
az én feladatom védeni és elfogadásra
ajánlani azt."

Szinte fölösleges is mondanorn, hogy
a "több kereszténységnek" és a "több
emberségnek" a mi részünkről nem
csak magában a dialógusban kell meg
nyilvánulnia. Meg kell nyilátkoznia
abban az érzületben és atti:tüdben is,
amellyel a világnézeti ellenfelek felé
fordulunk. AlI ez papjainkra a szó
széken is, de kiváltképpen áll íróink
ra, akiknek minden leírt szó tekinte
tében át kell élniök sokirányú fele
lősségüket. Aki meg van győződve

arról, hogy igaz ügyet képVIisel, az
rnindenkor elutasítja magától a tisz
tátalan eszközöket.

Igy is lesznek nehézségeink több
okból is. Az egyik nehézségre, amelyet
én nagyon súlyosnak érzék, sokan ta
lán nem is gondolnak. Ez pedig az,
hogy amíg a marxizmus teljes egé
szében elveti a keresztény szemléle
tet, mi, katolikus gondolkodók nem
vetjük el globálisan a marxista S:i'JeIU

léletet. Mi nemcsak találkozási pon
tokat fedezünk fel a kettő loözött, de
Imagunkévá is tesszük a történelmi és
dialektikus materializmus nem egy
meglátását. Már pedig az abszolut
"nem", vagy az abszolut "igen" rövid
távra mindig nagyobb hatóerővel bír,
mint az egyeztetés és mérlegelés. En
nek a hátránynak vállalása azonban,
úgy vélem, éppen a "több keresztény
ség" követelménye, annak az önként
is elfogadott k!isebbségi helyzetnek
ésszerű folyománya, amelyet az igazi
keresztény szellemiség "kovász" ren
deltetése határoz meg.

További nehézségünk adódik abból,
hogy a "több kereszténység" és a
,/több emberség" okából nekünk oly
kor befelé lis kritikát kell gyakorol
nunk. S a kritikával együtt míndjárt
félreérthetetlen eligazítást is kell nyuj
tanunk kiváltképpen abban a vonat
kozásban, hogy noha mi szembenál-



lunk az ateizmus minden formájával,
nemcsak lehetségesnek, de szükséges
nek is tartjuk, hogy polgárttársainkkal
vállvetve dolgozzunk egyfelől a belső

és a külső béke megvédésén, másfelől

a szocíahzrnus társadalmi és gazdasá
gi rendjének, rnínt a fejlődés megke
rülhetetlen útjának, minél gyümöl
csözőbb és boldogítóbb alakításán. Ne
kem szilárd meggyőződésem, hogy az
aktív, sőt ahol csak lehetséges, kezde
ményezően is cselekvő belekapcsolo
dás ebbe a munkába nemcsak emberi
és állampolgári kötelességünk, nem
csak egyéni érdekünk és a saját szo
ciális erkölcsünk parancsa, hanem
rnesszemenően hitünk védelme is. Va
lóban átütő erejű érv a mi részünk
ről ma és a jövőben is egyedül a te
remtő munka lehet, amelyet a keresz
tény szeretet jegyében végzünk. A fi
lozófus Georg von Hertling jelentette
ki még a század elején, de szavai ma
is találok: "Egy derék, a kor minden
tudományos módszerével ismerős, a
szakjában kíválót alkotó katolikus tu
dós az apolögíák köteteivel felér."
Méginkább elmondhatjuk ezt egész
katolíkus népcsoportokról, ha tevé
kenységük és magatartásuk a társa
dalom épülésére szolgál, És csak saj
nálam, hogy ezt az álláspontot és a
belőle levont következtetéseket még
mindig sokan nem értik meg a nyu-

A KIS ÚT

gatí katolikusok közül, Pedig már ők

is ráébredhettek volna arra, hogy
nemcsak a rní javunkat, hanem a jö
vőt tekintve a maguk javát is szol
gálnák azzal, ha különválasztanák a
vallást az ideológiától és politikai cél
zatok nélkül tárgyilagosan próbálnák
mérlegelní és értékelni a mi egyházi
életünknek és hitéletünknek menetét.
Akkor talán idejében hasznosíthatná
nak olyan felismeréseket is, amelyek
re mi már eljutottunk.

*
Toynbee, napjaink legnagyobbnak

mondott angol histórikusa írta nem
régiben, hogy ha egyáltalán élni aka
runk, fel kell emelkednünk a tole
ranelának arra a magaslatára, amikor
az a kérdés, hogy miként vélekedik
a végső dolgokról, nem fordítja szem- .
be ellenségesen az embert az ember
rel. Azzal én sem altatom magamat,
hogy a világnézeti ellentétek valaha
is megszűnhetnének, azt azonban bi
zonyosra veszem, hogy eljön az az idő,

amikor az emberek megítélésében nem
a teísta, vagy ateista állásfoglalás, ha
nem egyedül a személy! értékesség és
a közösséghez való viszonyulás fog
számítani. És csak örülni tudnék an
nak, ha katolikus oldalról is minél
többen iparkodnának elősegíteni en
nek a humanista kornak mínél tel
jesebb kibontakozását.

•

Társaságban felmerülő vallási kérdésekkel kapcsolatban feltűnően sokszor
esik szó az úgynevezett ujjászületésről. Vitatják, hogy katolikus hitünkkel nem
ellenkezik, a Szentírásban nincsen semmi, ami határozottan kizárná ezt a fel
fogást. Tudomásom szerint az ujjászületés tana nem egyeztethető össze vallási
meggyőzőrlésünkkel, de szeretném áttekinthető világossággal látni az erre vo
natkozó érveket. Ebben kérem segítségüket.

Az "ujjászületés" tulajdonképpen tusban", le kell vetnünk a "régi effi
nem holyes kifejezés. Az a tan ugyan- bert". Ez azonban nem jelent mást,
is, hogy az emberi lélek a test halála mint a megtérést, az evilágiságból
után újra testet ölthet - emberit vagy krisztusivá válást. A lélekvándorlás
esetleg állatit, sőt nővényit -, helye- tana lényegében ezt az ujjászületést,
sen lélekvándorlásnak mondható. A földi életünknek sürgető parancsát és
metempsichosis, reincarnatio, palinge- örök életünk zálogát elodázza. Jézus
nesia elnevezéseknek ez a leginkább Krisztus Urunk tanítása szerint a ha
megfelelő magyar fordítása. Ez a lé- lállal az érdemszerzés lehetősége le
nyegtelennek látszó fogalmi tisztázás zárul. "A fa ahová dül, ott marad." A
azért szükséges, mert a Szentírás is halál után következik az itélet s ez
használja az ujjászületés szót, csak eldönti a lélek sorsát mindörökre. Hit
egészen más értelemben. Valamennyi- titok, hogy miért nem adja meg az
ünknek "ujjá kell születnünk Krisz- Isten az elkárhozottaknak a megtérés
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