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Előszó

A  jelen  mű  szerzője  időről-időre  az  osztályai  számára  tanmeneteket  készített  a 
keresztyén apologetikából. Nagyon sok „külsőst” is érdekeltek ezek a tanmenetek. Egyesek az 
iskolai oktatásban használták fel ezeket, mások kritikai elemzésnek vetették alá.

A jelen kötet mindkét olvasótípus számára megpróbál hasznosnak bizonyulni. Először 
is megpróbálja pozitív módon előadni azt,  ami a szerző számára a keresztyén hit védelme 
biblikus  módszerének  tűnik.  Ez  szükségszerűvé  teszi,  hogy  összehasonlítsuk  a  katolikus-
evangelikál  és  a  református  nézőpontokat  az  apologetika  szempontjából.  Másodszor  ez  a 
munka  foglalkozik  a  kortárs  ellenvetésekkel,  melyeket  a  szerző  apologetikai  nézeteivel 
szemben fogalmaztak meg.

Miközben tehát ez a könyv bizonyos értelemben válasz a kritikákra, nem ez a fő célja. 
A fő célja az, hogy nagy vonalakban felvázolja a keresztyénség védelmének azt a módszerét, 
amely összhangban áll a keresztyénség természetével.

A szerző köszönetet mond a kiadóknak, akik megengedték, hogy megannyi könyvből 
idézhessen. A Macmillan Company-nak a Religious Realism (Vallásos realizmus), copyright 
1931-ből,  és  A.  E.  Taylor,  Does  God  Exist?  (Létezik  Isten?),  copyright-reprint  1947 
könyveiből vett idézetekért, a Cambridge University Press-nek James Jeans  The Mysterious 
Universe  (A  titokzatos  világegyetem)  című  könyvéből  vett  idézetekért,  a  William  B. 
Eerdman’s  Co.-nak  James  Daane  A Theology  of  Grace  (A kegyelem  teológiája),  Edward 
Carnell  An Introduction to Christian Apologetics  (Bevezetés a keresztyén apologetikába) és 
William  Masselink  General  Revelation  and  Common  Grace  (Egyetemes  kijelentés  és  
általános kegyelem) című könyveiből vett idézetekért,  az F. S. Crofts and Company-nak a 
Martin, Clarke, Clark, Ruddick szerzők A History of Philosophy (A filozófia története) című 
könyvéből  vett  idézetekért,  a Yale University Press-nek Cassirer  Essay on Man  (Esszé az 
emberről)  és  Gilson  God  and  Philosophy  (Isten  és  a  filozófia)  című  könyveiből  vett 
idézetekért,  a  Charles  Scribners’  Sons-nak Millikan  Science  and the  New Civilization (A 
tudomány és az új civilizáció), valamint a Felix Cohen birtoknak Morris R. Cohen  Reason 
and  Nature  (Gondolkodás  és  természet)  copyright,  revised  1953  című  könyvéből  vett 
idézetekért.

Külön  köszönet  illeti  nt.  Rousas  John  Rushdoony-t  az  egész  kézirat  figyelmes 
áttanulmányozásáért,  valamint  korábbi  diákomat,  Robert  G.  DeMoss-t  a  kézirat  technikai 
részleteiben, és az Index elkészítésében nyújtott szorgalmas segítségéért.
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Bevezetés

A velem szemben megfogalmazott, a teológiai és apologetikai nézeteimre vonatkozó 
kritikák rövid áttekintésével kezdjük, hogy az olvasó láthassa a vitatott dolgokat.

1.  A használt mércék

A szerző és kritikusai valamennyien ragaszkodnak az ortodox keresztyénséghez. Sőt 
mi több, kifejezték hűségüket a református hithez úgy, ahogyan az le van fektetve a történelmi 
hitvallásokban. A történelmi református hit különbözik a római katolicizmustól, a protestáns 
csoporton belül különbözik az arminianizmustól,  s a kortárs teológiai  viszonyokat  illetően 
különbözik a dialektikus teológiától. A kritikusoktól tehát elvárható a Szentírás használata a 
hit  és a gyakorlat  tévedhetetlen szabálya  gyanánt,  végső mérceként,  valamint  a történelmi 
református hitvallások, mint másodlagos mércék használata a gondolkodásom elemzése során.

A Szentírás és a Hitvallások mellett ott vannak a nagy református teológusok írásai. 
Először is Kálvin János munkái, majd a kortárs református teológia három nagy alakjának, 
Abraham Kuypernek, Herman Bavincknak és Benjamin Breckinridge Warfieldnek a munkái. 
Ezek a teológusok minden reformátusnál nagy tiszteletnek örvendenek, s eltérni tőlük komoly 
dolog. Más kiváló képességű emberek is írtak magyarázó és hitvédő munkákat a református 
hittel  kapcsolatban,  de  ezek  közül  egy  sem  emelkedett  hitvallási  rangra.  Eltérni  ezektől 
azonban,  általános  értelemben  elvezethet  arra  a  feltevésre,  hogy  az  illető  az  egyház 
hitvallásaitól is eltért. Ezeknek az embereknek mondhatni hatósági státusza van a református 
gondolkodás  területén,  és  annak hagyományait  képviselik:  ők  a  református  hit  klasszikus 
képviselői.

A  velem  szemben  megfogalmazott  vádak  szerint  én  nemcsak  a  református 
gondolkodás klasszikus hagyományától tértem el, de a hitvallásoktól, sőt még a Bibliának, 
mint a hit és a gyakorlat tévedhetetlen mércéjének az elképzelésétől is.

2. A megfogalmazott ellenvetések

Mielőtt rátérnénk részleteikben ezekre a vádakra, jól tesszük, ha megnézzük a konkrét 
és alapvető ellenvetéseket minden egyes esetben.

A. Masselink

Masselink fő ellenvetése jól megfogalmazódni látszik az alábbi szavakban: „A nagy 
problémánk Van Til általános kegyelem-filozófiájával az előfeltevése, vagy kiindulási pontja, 
nevezetesen  az  abszolút  erkölcsi  ellentét”.1 Masselink  „alapvető  ellentétet”  talál  az  én 
nézetem, valamint Kuyper, Bavinck, Hepp és a „régi Princeton teológiája” nézetei között az 
egyetemes  kijelentésről  és  az  általános  kegyelemről.  Ez  az  ellentét  visszavezethető  a 
különbségre  az  ismeretelméletben.  S  az  ismeretelméleti  egyet  nem  értés  „közvetlenül 
összefügg az Isten és a természeti ember közötti abszolút erkölcsi ellentét fő, Van Til-féle 
előfeltevésével”.2

B. A Kálvin fórum cikkei 

1 General Revelation and Common Grace, Grand Rapids, 1953, 228. oldal
2 Ugyanott, 126. oldal
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A fórum cikkeit nem lehet azonnal egyetlen fő pontra egyszerűsíteni. Egy hangsúly 
azonban újra  és  újra  feltűnik.  Ez pedig  az,  hogy az  ismeretelméletemet  nagymértékben  a 
filozófia idealista iskolájától kölcsönöztem.

(1) Cecil de Boer

„Azt kijelentve, hogy az adottságok, amelyekkel kezdenünk kell, nem tények, hanem 
’Isten által értelmezett tények’, az új apologetikai látszólag kritikátlanul vette át a ismeret és 
az  igazság  idealista  elméletét,  azt  az  elméletet,  amely  logikusan  egyfajta  panteizmushoz 
vezet”.3

(2) Jesse de Boer

„A poszt-reneszánsz filozófusok többségével együtt Van Tilt is nyugtalanítja a ismeret 
problémája. Nem akarok vitatkozni egy annyira általános témáról, mint a rokonság jelei Van 
Tilnél  a  modern  epistemológusokkal.  Ehelyett  konkrétan  arra  szeretnék  rámutatni,  hogy 
miképpen használja a spekulatív idealizmustól kölcsönzött kifejezéseket és érveket, s ezzel 
alátámasztja a nézetemet, hogy vékony jégen korcsolyázik. Nyelvtisztasága így bumeránggá 
válik. A modern idealizmus ugyanis nem a keresztyénség barátja.”4 „Ezért figyelmeztetem: 
abba a veszélybe került, hogy az idealizmussal helyettesíti a keresztyénséget.”5

„Én azt hiszem, hogy Van Til apologetikája, mivel nem a nagy ókori, középkori és 
modern  keresztyén  szövegek  szorgalmas  és  teljes  ismeretéből  nő  ki,  összezavarodott  és 
áldozatul esett  az idealisták kategóriáinak és technikáinak,  akiknek a munkáit  diákéveiben 
olvasta.”6

(3) Orlebeke

Másoknál  kevésbé  nyíltan,  de  Orlebeke  is  azt  próbálja  felfedezni,  miképpen 
különböztethető meg a gondolkodásom az idealizmusétól.  Idézi a következő szavaimat: „A 
keresztyénség  számára  Isten  gondolatai  alkotók.  Isten  gondolatai  által  jönnek  létre  a 
világegyetem tényei.” Azután megkérdi: „Vajon úgy kell ezt értenünk, hogy Isten tudása nem 
különböztethető  meg  annak  a  tudásnak  a  tárgyaitól?  Ha  lehet  azt  mondani,  hogy  Isten 
gondolkodása  a  tények  megalkotója,  akkor  vajon  nem szükséges  azt  is  mondani,  hogy a 
tények Isten tudásának,  tehát  Istennek a megalkotói?  Az Isten és a teremtése közötti  éles 
megkülönböztetés  fenntartása  érdekében  szükségesnek  látszik  élesen  megkülönböztetni  a 
teremtett valóság létezését, és Istennek a vele kapcsolatos tudását.”7

(4) Van Halsema

Van Halsema úr beszél az én „berkeleyi istenfogalmamról”. Ezután bejelenti, hogy a 
gondolkodás  kanti  kreativitás-elméletével  én  „az  isteni  gondolkodás  kreativitás-elméletét” 
akarom szembeállítani. Ezután felkiált: „A keresztyénség miféle fogalmával kerülnek bele a 
’keresztyén apologetikába’ az efféle idealista aberrációk?”8

3 The Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember,  3. oldal
4 Ugyanott, 11. oldal
5 Ugyanott, 12. oldal
6 The Calvin Forum, 1953. november, 57. oldal
7 The Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember,  15. oldal
8 The Calvin Forum, 1953. december, 84. oldal
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C. Daane

Daane fő kritikája az alábbi szavakban foglalható össze:

Állításom első fele az, hogy Van Til az általános kegyelem teológiát nem a Hoeksema teológiájának 
alapját képező hegeli racionalizmusból, sem pedig azokból a nem keresztyén filozófiai maradványokból nem 
származtatta, melyeket Van Til a református hagyomány összes vezető teológiai gondolkodójának az általános 
kegyelemmel  kapcsolatos  álláspontjában  vél  felfedezni.  Épp  ellenkezőleg  ő  mélyebben  belegabalyította  az 
általános  kegyelem  tantételét  a  filozófiai  spekulációba,  mint  előtte  bárki  más.  Ahelyett,  hogy  a  keresztyén 
történelemfilozófia  megtisztított  alapját,  valamint  az  általános  kegyelem megtisztított  teológiáját  szolgáltatta 
volna ő a  hegeli  racionalizmus és a  modern egzisztencializmus keverékét  kínálja,  melyben  Hegel  racionális 
dialektikája nemcsak megmaradt, de még gyarapodott is oly módon, hogy magába foglal egy egzisztencialista 
dialektikát is.9

3. Válasz a szélsőségekre

Az olvasónak két dolog tűnhet a szemébe. Először is ezeknek a vádaknak a rendkívüli 
komolysága. Azzal vádolnak, hogy az ismeretelméletemet az idealizmustól kölcsönzöm, s a 
hegeli racionalizmus és a modern egzisztencializmus keverékét kínálom. Az idealizmus és az 
egzisztencializmus nem tekinti a Szentírást Isten Ígéjének, nem hisznek a Biblia Istenében. 
Nem hisznek a jelen világ és az ember Isten általi teremtésében. Nem hisznek Istennek az 
egész világra kiterjedő gondviselő irányításában.  Nem hiszik,  hogy Jézus Krisztus volt  az 
Isten Fia és az Emberfia. Nem hisznek az engesztelésben, sem abban, hogy Krisztus visszatér 
a  felhőkön  megítélni  az  eleveneket  és  a  holtakat.  Mégis  azt  mondja,  hogy  én  az 
ismeretelméletemet a keresztyén hit efféle ellenségeitől kölcsönöztem, s Daane azt is kijelenti, 
hogy  Az általános  kegyelem  érvelésének  szerkezete  nem a Szentírásból,  hanem a modern 
egzisztencializmusból származik. Ezek a vádak valóban komolyak.

Másrészről  Masselink  fő  vádja  az,  hogy  én  ragaszkodok  az  „abszolút  erkölcsi 
ellentéthez”, s ez magában foglalja, hogy nem becsülöm meg a hitetleneknek sem a tudását, 
sem a cselekedeteit. „Van Til azt állítja, hogy a hitetlenek reakciója az általános kegyelemre 
csakis negatív, így tehát ismeretelméletileg semmi közös dolguk nincs a hívőkkel.”10 Ez is 
komoly  vád,  noha  távolról  sem  olyan  komoly,  mint  az  idealizmusra  és  az 
egzisztencializmusra vonatkozó.

Figyeljük meg, látszólag mennyire ellentétesek ezek a vádak egymáshoz viszonyítva. 
Egyrészről  azt  mondják,  hogy  a  gondolkodásom  lényegi  szerkezete  a  teljes  hitetlenségé. 
Másrészről  azt  állítják,  hogy  én  Arisztotelészt  az  ördöggel  egy  osztályba  sorolom.  Azt 
mondják  ugyanis,  hogy  az  abszolút  erkölcsi  ellentétben  hiszek,  s  az  abszolút  ellentét 
elképzelése azt jelenti, hogy az ember annyira rossz, amennyire csak lehet, mert az „abszolút” 
szó szótári jelentése az, hogy nincs semmi korlátozás.

Engem azonban nem vigasztal  ezeknek a vádaknak az egymást  kölcsönösen kizáró 
természete, mert Masselink egyetért más kritikusaimmal abban, hogy hajlamos vagyok a nem 
keresztyén filozófiából kiindulva gondolkodni. S más kritikusok egyetértenek Masselinkkel, 
mikor azzal vádol, hogy abszolutista teológiám van.

Amint  már  megjegyeztük,  Masselink  szerint  én  az  abszolút  erkölcsi  ellentétből 
kiindulva kezdek gondolkodni. S ez az abszolút erkölcsi ellentét, mondja, logikailag magában 
foglal  egy  abszolút  logikai  és  esztétikai  ellentét.  A másik  irányban  viszont,  mondják,  én 
Schilderrel  együtt  tagadom a Szentlélek egyetemes külső és belső bizonyságtételét.  S ez a 
tagadás kettős tévedést foglal  magában, „a teljes romlottság tagadását,  valamint az emberi 

9 A Theology of Grace, Grand Rapids, 1954, Előszó
10 Idézett mű, 148. oldal
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felelősség tagadását”.11 „A rekonstrukcionistákkal együtt tehát hatalmas zűrzavar áll fenn az 
ellentét  vonatkozásában. Egyrészről valamennyien csak tagadják azt,  másrészről abszolúttá 
teszik.  Azt kimondva,  hogy a  természeti  ember  az egyetemes  kijelentéstől  és az általános 
kegyelemtől  függetlenül  is  rendelkezik  az  Isten  és  az  erkölcs  ismeretével  az  eredeti 
istenképmás megmaradt elemei következtében, ők gyakorlatilag kitörlik ezt az ellentétet.”12 

Azt mondják, én Schilderrel együtt „főleg ahhoz ragaszkodom, hogy minden ismeret eredete 
magában a természeti emberben van”.13 A történelmi református teológiában a kapcsolódási 
pontot  a  missziók  számára  mindig  is  az  általános  kijelentésben,  vagy a  Szentlélek  kettős 
bizonyságtételében  találták  meg,  mely  által  a  természeti  embernek  volt  Isten-tudata  és 
erkölcsi  tudata.  „De Van Til  a  kapcsolódási  pontot  magában az emberben  találja  meg.”14 

Masselink  tehát  egyetért  más  kritikusokkal  abban,  hogy  azzal  vádol:  nem  keresztyén 
fogalmakból kiindulva dolgozom. „Az alapvető gyengeség ennek az ’Új Mozgalomnak’ az 
egész filozófiai rendszerében véleményem szerint pontosan annak a ténynek tulajdonítandó, 
hogy ezekre a következtetésekre alkalmazott filozófiai gondolkodás folyamatában jutottak a 
Szentírás magyarázása helyett.”15

Másrészről,  a  többi  kritikus  közül  néhányan  egyetértenek  Masselinkkel,  mikor  azt 
mondja,  hogy  én  abszolutista  állásponton  vagyok.  Cecil  De  Boer  úgy  mutatja  be  az 
álláspontomat, mint arról szóló tanítást, hogy „a filozófiában a keresztyén és a nem keresztyén 
még  csak  megközelíteni  sem  képesek  az  azonos  jelentést,  mikor  azonos  fogalmakat 
használnak”.16 „Akárhogyan is, nyilván haszontalan azt állítani, hogy ha valaki nem fogadja el 
a  keresztyén  vallást,  valójában  (azaz  végső  soron  metafizikailag  )  nem  képes 
megkülönböztetni  egy tojást egy uborkától.”17 Jesse De Boer kérdezi:  „Vajon azt  tanítja a 
Biblia, hogy a radikális különbség az újjászületett és az újjá nem született ember között olyan, 
hogy  nincs  közös  algebrájuk,  numizmatikájuk,  vagy  meteorológiájuk?”18 Beszél  az  én 
„gyakran hangoztatott és alapvető tételemről, miszerint az újjá nem született ember semmiféle 
tényt  sem  ismerhet”.19 Majd  ezt  mondja:  „Végül,  nem  teljességgel  helytelen  Van  Til,  a 
református  nyelvművelő  számára,  aki  valóban  el  akarja  kerülni  a  közös  bepillantások 
megosztását a nem keresztyénekkel, hogy a saját magyarázatát arról, mit foglal magában a 
keresztyénség az idealista logikára hivatkozva védi? A kijelentést, mellyel valaki egy másik 
kijelentést  igazol,  vagy véd,  jobban kell  ismerni,  mint az utóbbi kijelentést,  ezért  Van Til 
biztosabb  az  idealista  logikát,  mint  a  keresztyén  teizmust  illetően.”20 Van  Halsema  azt 
mondja,  hogy Kuypertől,  sőt Dooyeweerdtől eltérően én azt vallom, hogy „a gondolkodás 
törvényeit nem tartja be egyformán a keresztyén és a nem keresztyén”.21

Egyrészt  azt  mondják,  hogy  biztosabb  vagyok  az  idealista  logikát,  mint  a 
keresztyénséget  illetően,  másrészt  azt  mondják,  hogy  szerintem  a  keresztyén  és  a  nem 
keresztyén a gondolkodásnak még csak nem is azonos törvényei alapján gondolkodnak!

4. A tett engedmények

11 Ugyanott, 107. oldal
12 Ugyanott, 159. oldal
13 Ugyanott, 145. oldal
14 Ugyanott, 158. oldal
15 Ugyanott, 176. oldal
16 The Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember,  5. oldal
17 Ugyanott, 6. oldal
18 Ugyanott, 9. oldal
19 Ugyanott, 10. oldal
20 Ugyanott, 12. oldal
21 The Calvin Forum, 1953. december, 85. oldal
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Az apologetikámmal kapcsolatos eme nézet élességét némileg tompítják a kritikusok 
által tett bizonyos engedmények.

A. Masselink

Masselink  látszólag  az  „abszolutizmusomat”  illetően  tesz  engedményeket.  Ezt 
mondja: „Miképpen lehet bármiféle vonzalom az újjá nem született gondolkodás, valamint a 
keresztyén vallás mélységei között, mely lehetségessé teszi a megértést?”22 „Van Til helyesen 
jelenti ki, hogy abszolút különbség áll fenn az istenség panteista görög elképzelése, valamint a 
biblikus nézet  között.  Van Til  azt  is mondja,  hogy mikor  a görög költők a ’benne élünk, 
mozgunk és vagyunk’-ra gondolnak,  azt  panteista  módon értelmezik,  miközben Pál ebben 
Isten  immanenciáját  látja  biblikus  módon.  Mindebben  egy  református  teológus  nem talál 
semmi kivetnivalót.”23

Aztán  azt  is  elismeri  Masselink,  hogy  dacára  az  abszolutizmusomnak  és  is  fenn 
akarom  tartani  a  Keresztyén  Református  Egyház  124-es  zsinatának  „három  pontját”  az 
általános kegyelemről. Idézi Ridderbos mondását:  „Van Til kiválóan képviseli az általános 
kegyelmet, mint Isten jóindulatú beállítottságát”.24

Ridderbos  azt  is  kijelenti,  hogy  ebbéli  véleményemben  a  harmadik  ponttal 
kapcsolatosan helyes a nézetem, ami a polgári jogosságra vonatkozik.25 Máshol ezt mondja: 
„Az, hogy Van Til hisz a ’három pontban’, egy pillanatig sem kérdéses a számunkra, de az a 
problémánk,  hogy…  miképpen  lehet  ezt  összeegyeztetni  a  fő  előtételével?”26 S  mikor 
Ridderbos  azt  mondja,  hogy jóllehet  vallom az  első és  a  harmadik  pontot,  de  nem látja, 
miképpen kerülhetném el az „intellektuális anabaptizmust”, Masselink úgy véli,  hogy ez a 
megítélés lehet „túl éles”.27

Masselink tehát maga is hiszi, hogy a keresztyén és a nem keresztyén közötti ellentét 
bizonyos értelemben abszolút.  „A természeti ember romlottsága elviekben abszolút.”28 „Az 
alapelvek a helyes természettudomány számára csak a Szentírásban találhatók.”29 S mikor azt 
az  elképzelést  hangsúlyozza  ki,  hogy az  általános  kegyelem  következtében  „a  természeti 
emberben is  van valamennyi  helyes  istenismeret”,  valamint  „az erkölcs  töredékei”,  ezt  az 
ismeretet  és  erkölcsiséget  külső  forrásból,  nevezetesen  Istentől  származónak  tulajdonítja. 
„Általános kegyelem nélkül azonban az istenismeret teljességgel hamis lenne.”30

B. Cecil De Boer

Mikor Cecil De Boer azzal kritizálja az abszolutizmusomat, hogy az megköveteli az 
emberektől a Biblia elfogadását „a geometria problémáinak megoldása végett”, a következő 
megjegyzést teszi hozzá: „A Westminster Szeminárium professzora, Van Til iránti korrektség 
okából  ki  kell  jelenteni,  hogy az utóbbi időben látszólag felülvizsgálta  néhány korábbi  és 
szélsőségesebb  kijelentését  a  vizsgált  témát  illetően,  s  a  tanmenetében  bárki  rábukkanhat 

22 William Masselink: J. Gresham Machen, dátum nélkül, 147. oldal. V. ö. A Letter on Common Grace, 12, 13, . 
oldalak
23 General Revelation and Common Grace, 136. oldal
24 Ugyanott, 185. oldal
25 “Naar onze mening wordt de burgerlyhe gerechtigheid, het relatief goede van de natuurlyke mens hier in het 
juiste verband met de gemene-gratie leer gebracht.” (S. J. Ridderbos: Rondom Het Gemene-Gratie-Probleem, 
Kampen, 1949, 37, 38. oldal).
26 Ugyanott, 233. oldal
27 Ugyanott
28 Ugyanott, 112. oldal
29 Ugyanott, 115. oldal
30 Ugyanott, 117. oldal
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olyan  kijelentésekre,  mint  például  a  teremtett  lényeknek  van  természetük  és  saját 
tevékenységük, valamint hogy a hitetlenek rendelkeznek ismeretekkel, melyek ’ami azt illeti, 
valódiak’.  Mindazonáltal  az  efféle  kijelentések  oly  nyilvánvalóan  nem  férnek  össze 
apologetikájának általános hangszínével,  hogy igaza van annak, aki kijelenti,  hogy ez alig 
több, mint annak színlelése, amit dr. Kuyper és mások általános kegyelemnek neveznek.”31 

Azaz elismeri,  hogy néha-néha én bizonyos fokig méltányolom azt az igazságot, amivel a 
hitetlenek rendelkeznek.  Hozzáteszi,  hogy az abszolutizmusom korábban abszolútabb volt, 
mint manapság.

Ugyanakkor  Cecil  De  Boernek  is  megvan  Masselinkhez  hasonlóan  a  maga 
abszolutizmusa.  „A  keresztyén  és  a  nem  keresztyén  életmódok  közötti  ellentét  aligha 
túlozható  el,  ez  azonban  nem jelenti  azt,  hogy  nem tekinthető  kissé  ostobának,  mikor  a 
keresztyének  a  kedvenc  elméletet  védelmezik.  Egyetlen  keresztyén  sem  tagadja,  hogy  a 
hitetlen Isten önkijelentésének elvetésével kívül kerül a valóságon. Végső soron azonban a 
valóságon kívül kerülésnek vannak fokozatai is, és a hitetlen rendszerint nem kerül annyira 
távol az igazságtól, hogy megszűnne az Isten képére alkotott ember lenni. Isten képmásának 
hordozójaként pedig sok közös dolga van a hívővel. Számára Istennek, mint a világegyetem 
teremtőjének  és  fenntartójának  az  elképzelése  legalábbis  nem értelmetlen,  mert  ellenkező 
esetben ugyanis aligha tagadhatná.”32

C. Jesse De Boer

Jesse De Boer is tesz engedményeket. Valójában már a kezdettől fogva a következő 
szavakkal  figyelmezteti  olvasóit:  „Nem  akarok  senkit  se  bátorítani,  aki  hajlamos  azt 
feltételezni, hogy sok alapvető dologban semmiféle egyetértés sincs köztem és Van Til között. 
Ez tisztán hiba lenne. Bár egyes olvasók látszólag elkövetik ezt a hibát, úgy  döntöttem, nem 
rabolom az idejüket összefoglalók bemutatásával Van Til gondolkodásának egész területeiről, 
hogy azt a hibát kevésbé valószínűvé tegyem.”33 Vannak tehát a gondolkodásomnak „egész 
területei”, annak a ténynek ellenére, hogy „miközben úgy beszél, mintha Isten ’része’ lenne 
egy  ’igazságrendszernek’,  Van  Til  kibeszéli  magát  a  klasszikus  keresztyén 
gondolkodásmódokból.”34

D. Orlebeke

Orlebeke  konkrétan  az  én  tényekről  alkotott  nézetemmel  foglalkozik.  Beszél  egy 
idealista  nézetről,  melyben  „a  tény  létezése  azonos  a  tény  ismeretével”.  Úgy  véli,  van 
bizonyíték  azt  gondolni,  hogy  rám  hatással  volt  a  létezés  és  a  tudás  eme  idealista 
függetlensége. Mindazonáltal Orlebeke mégis azt mondja, hogy én sohasem védtem a tézist, 
miszerint a tény létezése és a tény ismerete azonosak, s néha előfeltételezem a valótlanságát.35 

Mikor Orlebeke a hívő és a hitetlen közötti közös alap kérdésével foglalkozik, idéz tőlem egy 
szakaszt, melyre Masselink és mások is utaltak annak bizonyítása végett, hogy megmutassa, 
mennyire radikálisan eltértem Kuyper nézeteitől. Ez a szakasz így hangzik:

A súlyozás, a felmérés és a normál gondolkodás nem mások, mint az értelmezés egyetlen egyesített 
cselekedetének összetevői. Vagy az úgynevezett független ember az, aki súlyozza és felméri azt, amit nyers, 
vagy puszta tényeknek vél annak segítségével, amit elvont, személytelen alapelveknek vél, vagy a hívő az, aki – 
Isten teremtményének ismervén önmagát – súlyozza és felméri azt, amit Isten által teremtett tényeknek vél annak 

31 The Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember,  6. oldal
32 Ugyanott
33 Ugyanott, 7. oldal
34 Ugyanott, 12. oldal
35 Ugyanott, 14. oldal

11



segítségével,  amit  Isten  által  teremtett  törvényeknek  vél.  Ha  így  tekintünk  a  dologra,  az  nagyobb  „közös” 
területet hagy, mint amit Kuyper enged meg, de ez a nagyobb terület korlátozott… lehetővé teszi a számunkra 
annak az „ellentétnek” a teljes mértékű érvényre juttatását, amiről Kuyper tanította nekünk, hogy hangsúlyozzuk 
ki. Ez óv meg minket attól, hogy olyasfajta természeti teológiába essünk, amely Aquinói Tamáséra hasonlít, s 
amelyről Kuyper azt tanította nekünk, hogy elvetendő.36

Majd  hozzáteszi:  „Teljes  terjedelmében  idéztem  ezt  a  szakaszt  azért,  hogy 
megmutassam azt a fontosságot, amit Van Til professzor a ’közös alap’ kérdésének tulajdonít. 
Miután Kuyper hitt ebben, megvádolták a tomista természeti teológia iránti hajlamossággal.”37 

De ezt is hozzáteszi: „Vannak időszakok, amikor Van Til professzor látszólag elismeri ezt a 
dolgot. Ezt mondja például: ’Jól ismerjük a tényt, hogy a nem keresztyének jókora tudással 
rendelkeznek  a  világról,  ami  azt  illeti,  valódi.  Bizonyos  értelemben tehát  figyelembe  kell 
vennünk a nem keresztyének tudásának értékét. Ez mindig is nehéz dolog volt’.”38 Orlebeke 
tehát elismeri, hogy amiképpen Kuyper hisz a „közös alapban”, én is hiszek benne. Orlebeke 
állítása  az,  hogy  Kuyper  korlátozás  nélkül  hisz  a  közös  területben,  én  viszont  csak 
korlátozással.

A következő oldalon azonban Orlebeke azzal folytatja, hogy a korlátozott közösség 
elképzelésével foglalkozik. Megpróbálja feloldani azt a „kétértelműséget”, ami az írásaimban 
áll fenn, mikor egyrészről elismerem a hitetlenek tudásának értékét, másrészről azt vallom, 
hogy „egyetlen bűnös sem értelmezheti helyesen a valóságot”. Hozzám hasonlóan ő is beszél 
arról  a  tudásról,  mellyel  mind  a  hívők,  mind  a  hitetlenek  is  rendelkezhetnek,  egy  olyan 
egyszerű  tárgyról,  mint  egy  virág.  „Ha  egy  emberi  lénynek  lényegi  pontossággal  kell 
’ismernie’  ezt  a  virágot,  akkor  Isten  teremtményeként  kell  azt  ismernie,  mely  az  Ő 
bölcsességét,  hatalmát  és  dicsőségét  jelenti  ki.  Ebből  a  végső  nézőpontból  a  ’természeti 
ember’ semmit sem ismer helyesen, s ugyanebből a végső nézőpontból a keresztyén mindent 
helyesen ismer.  Az előzőkből azonban nem következik,  hogy a hitetlen tudásának minden 
egyes morzsája emiatt hamis ’a végső nézőpont’ kivételével. Azaz mondhatni az A és a B 
virág térbeli viszonyát illetően a hitetlen, ami azt illeti, rendelkezhet valódi tudással, a hívő 
pedig tévedhet ugyanazzal a viszonnyal kapcsolatosan, ami magát a viszonyt illeti. Ez lesz a 
helyzet  akkor,  ha  a  keresztyén  véletlenül  rosszul  ítéli  meg  az  A  és  B  virág  közötti 
távolságot”.39

Itt Orlebeke idéz még egy szakaszt tőlem:

Valami  ehhez  hasonló  módon  kell  viselkednünk  a  tudománnyal.  Örömmel  elismerjük  sok  tudós 
részletes munkáját nagyon értékesnek. Örömmel elismerjük a tényt, hogy a „tudomány” napvilágra hozott sok 
részletet.  De  nem  használhatjuk  a  modern  tudósokat  és  módszereiket  a  keresztyén  magyarázataink 
építőmestereiként… Mi a Biblia Istenét és Krisztusát konkrét egyetemességként kínáljuk, amihez viszonyítva 
van értelme minden ténynek.40

Ezt a szakaszt ezzel a következtetéssel zárja:

Ez  megerősíteni  látszik  a  tézisemet.  Nehéz  meglátni,  hogy  magukat  a  nem  keresztyének  által 
szolgáltatott  „részleteket”  miképpen  módosítják  a  keresztyén  értelmezés  rendszerében,  hacsak  valaki  nem 
tagadja  ezeknek  a  részleteknek  az  „értékét”.  Az  analógia  kifejezéseivel  élve  az  izraelitáknak  nem  kellett 
újravágniuk a föníciaiak által megmunkált faanyagot ahhoz, hogy illeszkedjen a templomukhoz.41

36 Common Grace, Philadelphia, 1947, 44. oldal
37 The Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember,  15. oldal
38 Ugyanott, 16. oldal
39 Ugyanott
40 Ugyanott
41 Ugyanott
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Itt tehát jelentős mértékű egyetértést ismer el. A maradék különbséget majd később 
tárgyaljuk.  Orlebeke  talán  segített  nekünk  közelebbről  meglátni  a  problémát,  amivel 
mindannyian foglalkozunk.

Cikkének végén Orlebeke az alábbiakat mondja az apologetikámról:

A nézet,  amit  felvázoltam, nyílt  védelmezése Kuyper  a közös alapról  alkotott  nézetének,  és  semmi 
módon sem tartalmazza a  természeti  teológia  lehetségességét.  Amíg nincs  kijelentés,  az ember semmit  sem 
tudhat Istenről. De van kijelentés. Az általános kijelentés, amint Kálvin mondja, objektíven világos és elégséges 
bármely helyesen gondolkodó ember meggyőzésére, hogy Isten, a világegyetem Teremtője és Irányítója létezik. 
A mezei virágok szépsége például lehetetlen lenne, ha Isten nem létezne.

A  keresztyének  számára  ez  nyilvánvalóan  igaz.  Tegyük  fel  most,  hogy megpróbálja  meggyőzni  a 
hitetlen barátját, hogy ez igaz. Feltételeznie kell, hogy utóbbi tudja: a virágok ott vannak, és szépek. Ez a közös 
alap. Azután megpróbálhatja bebizonyítani, hogy kell létezni az Abszolút Szépség valamiféle alapelemének, ami 
szükséges  a  Szépség  eme  példájának  magyarázatához.  Ehhez  a  barátja  vagy  hozzájárul,  vagy  nem (Platon 
például  megtenné).  De tegyük  fel,  hogy igen.  Akkor ez a  második alapelem válik  a  közös alappá.  Azaz,  a 
beszélgetés folytatódhat egy isteni Lényről, majd a keresztyénség Istenéről.

Két  dolgot  lehet  megjegyezni  erről  a  beszélgetésről.  A)  A keresztyén  minden  ponton  a  kijelentett 
tényekre  hivatkozik,  mint  a  bizonyítékaira.  B)  Amíg  Isten  üdvözítő  kegyelme  nem avatkozik  be  a  hitetlen 
elméjében, ő nem igazán lesz meggyőzve a végkövetkeztetést illetően.

Van Til professzornak kissé eltérő a megközelítése.  Azt mondja, hogy „… az egyetlen döntő érv a 
keresztyénség számára pontosan az a tény, hogy csak tanítása igazságának előfeltételezésével érinti egyáltalán a 
logika, vagy az állítás az igazságot.” Igaz, hogy ez egy jó érv, de nem egyértelmű, hogy vajon az egyetlen, vagy 
akár csak a legjobb-e? Ha helyes dolog a keresztyénség igazságát egy értelemmel bíró kijelentés tényére mutatva 
állítani, akkor vajon nem helyesebb-e azt a Teremtő szükségességére hivatkozva a véletlen létezés tényének 
magyarázata végett állítani?

Van  Til  professzor  nagyon  kihangsúlyozza  a  tényt,  hogy a  keresztyéneknek  nem szabad  a  „nyers 
tényekre” hivatkozni a hitük védelmében. Ez teljes mértékben igaz. Ez azonban nem foglalja magában azt, hogy 
nem hivatkozhatunk a tényekre,  vagy a  valóságra  a  hitünk védelmében.  Valójában  mi  másra  hivatkozhatna 
valaki?

A probléma talán abból fakad, hogy elmarad a különbségtétel a hitetlen tényismerete, valamint azon 
elméletek  között,  amelyekkel  előhozakodik  ennek  az  ismeretnek  a  magyarázata  végett.  Az  utóbbiról 
kétségtelenül be lehet bizonyítani, hogy elégtelen, mert meghajol a „nyers” tények előtt. Szerencsére azonban az, 
amit az emberek tesznek, sokszor jobb, mint amit mondanak, hogy tesznek. Nekünk tőkét kell kovácsolnunk 
ebből a következetlenségből.42

E. Van Halsema

Mint korábban megjegyeztük, Van Halsema azt tartja: én amellett foglalok állást, hogy 
a keresztyének és a nem keresztyének nemcsak a logika filozófiájában különböznek, de más 
törvények alapján is gondolkodnak. Azt is mondja, hogy én tagadok bármiféle „közösséget a 
tények világában” a hívők és a nem hívők között.  Kritikája az alábbiak szerint  foglalható 
össze:

Van Til professzor nézete tehát kritikusan nézve az, hogy a logika törvényei a keresztyén és a nem 
keresztyén számára pont olyanok, amilyen különbözőknek fogják ők fel. Ezzel a „fenomenalista” vonással Van 
Til tagadja a közös logikát  (vagy,  a gondolkodás közös törvényeit),  s a tények világában fennálló közösség 
bármely értelemben történő tagadásával az apologetikai vita nyilvánvaló lehetetlenséggé válik.

Van Halsema azonban még így is tesz engedményt, mikor hozzáteszi:

Ez  tehát  nem annyira  annak  kérdése,  hogy vajon  Van  Til  professzor  szándékai  jók-e,  vagy  egyes 
megfogalmazásai helyesek-e, hanem inkább azé, hogy vajon következetes-e önmagával. Mert jóllehet a tárgyalt 
hibák  és  szertelenségek  szembetűnő  részei  a  munkáinak,  ugyancsak  félelmetes  mennyiségű  dokumentációt 
lehetne felsorakoztatni azok más részeiből, melyek ellentétes értékelésre vezetnének. Amíg azonban ezekről az 

42 Ugyanott, 17. oldal
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ellentétes értékelésekről nem lehet kimutatni, hogy feloldhatók, bármiféle bizonyíték, mely közülük bármelyiket 
alátámasztja,  nem más,  mint  annak  bizonyítéka,  hogy sajnálatos  ellentmondás áll  fenn  Van Til  munkáiban. 
Olyan ellenmondás, amely miatt első és utolsó felkiáltásunk ugyanaz: Cur spargit voces in vulgum ambiguas?43

Lehetséges  tehát  Van Halsema szerint  a  „félelmetes  mennyiségű  dokumentáció”  a 
különféle értékelések számára,  amit a tanításaimról  adott.  Természetesen,  ha még lenne is 
efféle értékelés, ha az általa alkotott bizonyíték az én „idealista hajlamomról”, valamint arról 
az elképzelésemről, hogy „a tény az, aminek valaki gondolja” megmarad, akkor kimutatható 
róla, hogy a nézetemben hatalmas önellentmondás rejlik. De abban az esetben legalább nem 
lehet  engem  korrektül  idealistának,  vagy  fenomenalistának  feltüntetni  a  gondolkodásom 
vonatkozásában.

F. Daane

Daane kizárólag az én kis, az általános kegyelemmel foglalkozó könyvecskémet veszi 
górcső alá. Az ő állítása nem az, hogy az én álláspontom logikailag a hegelianizmushoz, a 
racionalizmushoz  és  az  egzisztencializmushoz  vezet,  hanem  inkább  az,  hogy  a 
gondolkodásom egész szerkezetét a nem keresztyén gondolkodás eme modern formái uralják.

A lényeg tehát nem az, hogy Van Til általános kegyelmének gondolata közel kerül-e egy irracionalista 
egzisztencializmushoz. Épp ellenkezőleg, Miután Van Til gondolkodása egy olyan egzisztenciális dialektikán 
alapszik,  és  annak  kifejeződése,  hogy  kijelentheti:  a  bukás  utáni  és  a  bukás  előtti  világban  az  emberiség 
rendelkezik  közös  dolgokkal  a  nemlétezés  következtében  („mert  még  nem lesznek”),  s  amilyen  mértékben 
kerekedik felül fokozatosan a létezésre jutás folyamatának előre haladó mozgása az egyetemesség nemlétezésén, 
olyan mértékben szűnik meg az emberi közösség és vonul vissza az általános kegyelem.44

Konkrétan azt állítja, hogy nekem az idő nem a közönséges történelmi időt jelenti. 
„Van Til gondolkodásában megmutatkozik az a jellegzetes nem törődés a kronológiai idővel, 
ami minden abszolutista gondolkodási rendszer sajátja.”45 „Van Til beszél ’a történelem egy 
korábbi szakaszáról’. Ez zavaró, mert amit ezalatt ért, az valójában a létezés egyik korábbi 
fázisa.”46 Mikor az üdvösség egyetemes felkínálásáról beszélek, mondja Daane, „a felkínálás 
azok számára jelent valamit, akik még mindig a nemlétezés korábbi limbusában vannak.”47 

„Van Til teljességgel bibliaellenes elképzelése abból a kegyelem-fogalomból fakad, és annak 
következménye,  mely szerint  a  kegyelem olyasvalami,  ami  a  természeténél  fogva korábbi 
kegyelem – korábbi, mint a valódi létezés.”48

Az álláspontom tehát magában foglalja azt, hogy nekem „le kell csökkentenem Ádám 
valóságát  az  emberiség  puszta  általánosságára”.  „Ezen  a  ponton  azonban  feladja  Ádám 
képviselői funkcióját Ádám egyéni valóságával együtt.”49 „Ha Van Til elismerné, hogy Ádám 
emberként az emberek kategóriájába tartozik, akkor kénytelen lenne elismerni azt is, hogy az 
evangélium felajánlása már abban az időben is részben értelmetlen volt, mikor először lett 
felajánlva.”50 „Van Til  általános  kegyelmi  teológiája  nem hagy helyet  Ádám számára.  A 
gondos keresés az ’Ádám, hol vagy?’ kiáltásban ér véget.”51

43 The Calvin Forum, 1953. december
44 A Theology of Grace, 50. oldal
45 Ugyanott, 114. oldal, megjegyzés
46 Ugyanott, 115. oldal
47 Ugyanott, 116. oldal
48 Ugyanott, 64. oldal
49 Ugyanott, 40. oldal
50 Ugyanott, 41. oldal
51 Ugyanott, 42. oldal
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Miután  az  egzisztenciális  dialektikám  miatt  kénytelen  vagyok  „kizárni  Ádám 
tényszerű valóságát”,52 ezért mondja, hogy „Van Til nem veszi számításba sem Krisztus első 
eljövetelének fontosságát, sem a kegyelem fontosságát amit az evangélium kihirdetése hozott 
létre, mert nem is teheti.”53 „Végül a létrejövés fontosságának ez az egzisztenciális változata 
az,  ami  megakadályozza  Van  Tilt  abban,  hogy bármiféle  jelentőséget  tulajdonítson  Jézus 
Krisztus  első  eljövetele  fontosságának.  –  S  nincs  hely  az  evangélium  prédikálása  által 
létrehozott  eszkatológiai  fontosság  számára  sem.  És  nincs  hely  a  gondolkodásában  az 
újjászületés fontosságának sem.”54A történelmi keresztyénség tényeinek mindeme elpárolgása 
annak  a  ténynek  köszönhető,  hogy  „a  döntés  Van  Til-féle  erkölcsi  fontosságát 
determinisztikusan határozza meg a nemlétezés és a létezés között fennálló megszeghetetlen 
és visszafordíthatatlan kölcsönhatás”.55

Daane  eme  alapvető  állítása  fényében,  miszerint  én  „kevésbé  távolodtam  el  a 
szekuláris  filozófiai  hagyományoktól,  mint  egyes  modern  dialektikus  teológusok”,56 

figyelemre méltó engedmény a részéről, mikor azt mondja, hogy nem kételkedik az Ádám 
valóságos történelmi létezésébe vetett hitemben. „A kérdés valóban nem az, hogy vajon Van 
Til  hisz-e  Ádám  valóságos  mivoltában,  én  nem  kételkedem  abban,  hogy  igen.”57 „Nem 
kétséges, hogy Van Til nem akarja tagadni Ádám valóságát, s megjelölhetők a munkáiban 
olyan részek, melyek kimutatják, hogy hisz Ádám valóságos mivoltában. De ahhoz a tényhez 
sem fér kétség, hogy általános kegyelmi teológiája nem ismerheti el Ádám valóságosságát. 
Ugyanez igaz Van Tilre és a teremtés tantételére.”58

Ennek elegendőnek kell lenni ahhoz, hogy az olvasó általános képet alkothasson arról 
a  kritikáról,  amellyel  foglalkozunk.  Azt  javaslom,  az alábbi  módon foglalkozzunk ezzel  a 
kritikával:  az  első  részben  a  gondolkodásom  általános  szerkezetével  fogok  foglalkozni. 
Megpróbálom megmutatni, hogy ez pontosan az ellentéte annak, aminek a kritikusaim vélik, s 
hogy a Biblia, mint Isten tévedhetetlen Ígéje, valamint a Bibliában található „tanrendszer” 
irányítják.

Ez a szakasz főleg az írásaimból vett idézetekből fog állni.  Az olvasó így maga is 
képes lesz ítéletet alkotni a gondolkodásom szerkezetéről. Meg fogja látni, hogy az egyszerű, 
általános  kálvinizmussal,  nem  pedig  az  idealizmussal,  a  hegeli  racionalizmussal,  az 
egzisztencializmussal, és/vagy a fenomenalizmussal találkozik benne.

Minden egyes esetben megpróbálom majd bemutatni, hogy a keresztyén életszemlélet 
a nem keresztyén gondolkodás ókori, de főleg modern formáival szembeállítva nem olyasfajta 
„abszolutizmus”, aminek a kritikusaim tekintik. Meg kell hagyni, a keresztyén életszemlélet 
az igaz, és az összes többi hamis, azaz mondhatjuk, hogy a Biblia olyan nézetet ad az Istenről, 
az  emberről,  és  Krisztusról,  ami  minden más  nézetet  kizár.  A természeti  ember  inkább a 
teremtményt,  semmint  a  Teremtőt  szolgálja  és  imádja.  A  keresztyén  Isten  kegyelméből 
megtanulta a Teremtőt szolgálni a teremtmény helyett.  S ez a tény kifejeződik mindenben, 
amit csak tesz. De még azok sem „befejezett termékek” ebben a világban, akik a teremtményt 
szolgálják  inkább,  mintsem  a  Teremtőt.  Ők  képesek  az  Ádámnak,  a  történelem  első 
emberének, és minden utána következő generáció képviselőjének adott kulturális megbízatás 
megvalósításához pozitív módon hozzájárulni, és meg is teszik.

Mindebben  én  úgy  vélem,  hogy  csak  az  általános,  vagy  történelmi  kálvinizmust 
képviselem. Ha változatokat kínáltam, azoknak természetesen nem volt alapvető jelentőségük. 
Még  az  apologetika  módszertant  is  Kálvinra  és  a  klasszikus  református  teológusokra 

52 Ugyanott, 151. oldal, megjegyzés
53 Ugyanott, 137. oldal
54 Ugyanott, 119 oldal
55 Ugyanott, 124. oldal
56 Ugyanott, 147. oldal
57 Ugyanott, 40. oldal
58 Ugyanott, 118. oldal, megjegyzés
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javasoltam alapozni. Amennyiben ezek különböztek egymástól, választanom kellett közülük. 
Ezek a különbségek azonban még így sem oly alapvetők, hogy ne hivatkozhattam volna a 
felek  közös  nézetére.  Megpróbáltam  felhasználni  mind  Kuyper,  mind  Warfield 
gondolkodásának  elemeit.  Ha  az  eredményképpen  létrejött  szerkezet  kissé  mindkettőtől 
különbözik is, és ebben az értelemben „eredeti”, a szilárdsága megítélhető az érdemei alapján.

A második részben közvetlenül fogok foglalkozni a nézeteimmel kapcsolatos kritikák 
néhány fő pontjával.
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Első rész: A gondolkodásom szerkezete

1. fejezet: Keresztyén teológia

Részletes válaszokat adni a nézeteimmel kapcsolatos részletes kritikákra az említett 
kritikusoknak mindaddig nem lenne nagyon hasznos, amíg nem a gondolkodásom általános 
szerkezetének  fényében  tenném.  Azután  Daane  konkrétan  ezzel  az  általános  szerkezettel 
foglalkozott, amiképpen annak kifejeződése felfedezhető az Általános kegyelemben. Teljesen 
lehetetlen lenne ezzel a kritikával foglalkozni másként, mint annak kijelentésével, hogy én mit 
tartottam és mit tartok a saját gondolkodásom szerkezetének.

Nos, a gondolkodásom alapvető szerkezete nagyon egyszerű. Engem soha nem kértek 
fel a rendszeres teológia (dogmatika) bármely formájának kidolgozására. Az én dolgom az 
apologetika tanítása. Ezért én előfeltételezem a tanítás református rendszerét. Megpróbálom 
megmutatni a diákjaimnak, hogy ez az a tanításrendszer, amire az embereknek szükségük van. 
Mivel  a  legtöbb  diák  még  nem  tanult  túl  sok  dogmatikát,  mikor  először  jönnek  az 
osztályomba, adok nekik egy rövid áttekintést. Azután ahogyan a kollégámtól, John Murray 
professzortól  veszik  a  dogmatikaleckéket,  újra  hozzám  kerülnek,  és  ismét  előveszik  az 
apologetika problémáját.

Az apologetikai tanmenetem vizsgálata megmutatja: az első fejezet azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogy mit kell hinnünk és védenünk. A keresztyén teizmust, mint egy egységet 
kell megvédenünk.

Lehetetlen és haszontalan megpróbálni megvédeni a keresztyénséget, mint történelmi 
vallást pusztán csak a tények elemzésével. Azt mondjuk, Krisztus feltámadt a halálból. Azt is 
mondjuk,  hogy  ez  a  feltámadás  bizonyítja  az  Ő  istenségét.  Ez  a  keresztyénség  melletti 
történelmi érv ereje. A pragmatikus filozófus azonban mégis elveti ennek a gondolatmenetnek 
a követését. Ha el is fogadja Krisztus tényleges feltámadását a halálból, akkor is azt mondja: 
ez nem bizonyít  mást,  csak annyit,  hogy valami nagyon szokatlan dolog történt  az ember 
Jézus  esetében.  A pragmatikus  filozófia  szerint  ebben  a  világegyetemben  semmi  nem áll 
összefüggésben egymással, s az efféle ténynek, mint Jézus feltámadása, ha egyáltalában tény, 
semmi jelentősége sincs a  számunkra,  akik kétezer  évvel  utána élünk.  Ebből  nyilvánvaló, 
hogy  ha  valóban  védeni  akarjuk  a  keresztyénséget,  mint  történelmi  a  vallást,  akkor 
egyidejűleg a teizmust is védenünk kell, amin a keresztyénség alapszik, s ez filozófiai vitákba 
von bele minket.59

A filozófiai vitákba bocsátkozás azonban nem azt jelenti, hogy mi a Szentírás nélkül 
kezdjük.  Mi  nem  filozófiailag  védjük  először  a  teizmust  a  gondolkodásra  és  a 
megtapasztalásra  hivatkozva  annak  érdekében,  hogy  aztán  a  Szentíráshoz  fordulhassunk 
ismeretkért  és  a  keresztyénség  védelme  végett.  Teizmusunkat  a  keresztyénségünkhöz 
hasonlóan a Bibliából vesszük.

A Bibliát hitelesnek képzeljük el mindennel kapcsolatosan, amiről beszél. S mindenről 
beszél.  Ezalatt  nem azt értjük, hogy közvetlenül beszél a futballmeccsekről,  az atomokról, 
stb., de azt igen, hogy mindenről beszél közvetlenül, vagy közvetve. Nemcsak Krisztusról és 
az Ő munkájáról beszél nekünk, hanem arról is, hogy kicsoda Isten, és honnan származik a 
világegyetem. Ad nekünk történelemfilozófiát, és történelmet is. Sőt, az ezekkel a témákkal 
kapcsolatos információk egy kibogozhatatlan egészbe vannak beleszőve. Csak ha elvetjük a 
Bibliát, mint Isten Ígéjét, akkor különíthetjük el az úgynevezett vallási és erkölcsi utasításait 
attól, amit például a fizikai világegyetemről mond.60

59 Keresztyén apologetika (tanmenet)¸1942, 2. oldal
60 Ugyanott
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Így tehát a Szentírásba foglalt  igazságrendszer az,  amit  a világ elé kell  tárnunk. A 
különféle  teológiai  tudományok  hozzájárulnak  ennek  a  rendszernek  a  bemutatásához.  A 
dogmatikának,  vagy rendszeres  teológiának  a  feladata  ennek  a  rendszernek  a  bemutatása 
néhány fő fejezetben. Ezért mi is olyan dogmatikai fejezetbeosztást fogunk használni, amit 
például a Louis Berkhof professzor által megírt kézikönyvben találunk. Benne értekezéseket 
találunk.  Itt  áttekintéseket  találunk (a) az Isten-tanról,  (b) az ember-tanról,  (c) a Krisztus-
tanról, (d) az egyház-tanról, (e) az üdvösség-tanról és (f) a végső dolgok tanáról.

Mindegyik esetben a református álláspont bizonyul annak, amit a Szentírás tanít. A 
katolikus, arminiánus és egyéb nézetekről bebizonyosodik, hogy nem teljesen biblikusak. Így 
mielőtt  rátérünk  a  református  hit  védelmére,  először  általánosságban  kell  megismernünk, 
hogy mi is ez valójában.

1. Isten tantétele

A  teológia  rendszerében  és  az  apologetikában  Isten  tantétele  természetes  módon 
alapvetően  fontos.  Először  azt  kell  megkérdeznünk,  hogy a keresztyénség  miféle  Istenben 
hisz,  mielőtt  értelmesen  megkérdezhetnénk,  hogy  vajon  létezik-e  ez  az  Isten.  A  mi itt 
megelőzi az  az-t, a fogalmi tartalom megelőzi az elnevezést, vagy legalábbis az utóbbi nem 
tárgyalható értelmesen anélkül, hogy az előzőt is azonnal ne vennénk fontolóra.

Mit értünk alatta, mikor az Isten szót használjuk? A dogmatikusok ezt a kérdést Isten 
attribútumainak,  vagy  tulajdonságainak  tárgyalásával  válaszolják  meg.  Ezeket  az 
attribútumokat  közölhetőkre  és  közölhetetlenekre  osztják.  A  közölhetetlen  attribútumok  a 
következők:

Először, Isten függetlensége, vagy aszeitása. Ezalatt azt értjük, hogy Isten semmilyen 
értelemben nem áll kölcsönhatásban, illetve nem függ semmitől a saját lénye mellett. Isten az 
Ő  létezésének  forrása,  vagy  inkább  a  forrás  fogalmat  nem  lehet  Istenre  alkalmazni.  Ő 
Önmagában elégséges.

Másodszor,  beszélünk  Isten  változhatatlanságáról.  Természetszerűleg  Isten  nem 
változik, és nem is képes változni, mivel nincs semmi az Ő örökkévaló Lénye mellett, amitől 
függne (Mal3:6, Jak1:7).

Harmadszor,  beszélünk  Isten  végtelenségéről.  Az  idő  vonatkozásában  Isten 
örökkévalóságáról,  a  tér  vonatkozásában  Isten  mindenütt  jelenvalóságáról  beszélünk.  Az 
örökkévalóság  fogalma  alatt  azt  értjük,  hogy  nincs  kezdet,  vagy  vég,  vagy  a  pillanatok 
egymásutánisága  Isten  létezésében,  vagy tudatában  (Zsolt90:2,  2Pt3:8).  Az örökkévalóság 
eme  elképzelése  különösen  fontos  az  apologetikában,  mivel  magában  foglalja  az  időbeli 
világegyetem jelentésének egész kérdését: határozott történelemfilozófiát foglal magában. A 
mindenütt  jelenvalóság  fogalma  alatt  azt  értjük,  hogy Isten  sem nem foglaltatik  benne  a 
térben,  sem  nem  hiányzik  abból.  Isten  felette  áll  minden  térnek,  mégis,  annak  minden 
részében jelen van (1Kir8:27, Csel17:27).

Negyedszer beszélünk Isten egységéről.  Különbséget teszünk a páratlanság egysége 
(singularitatis)  és  az  egyszerűség  egysége  (simplicitatis)  között.  A páratlanság  egysége  a 
számszerű egyetlenségre utal. Csak egyetlen Isten van, és csak ennyi lehet. Az egyszerűség 
egysége azt jelenti, hogy Isten semmilyen értelemben nem áll részekből, vagy összetevőkből, 
melyek Őt megelőzően léteztek volna (Jer10:10, 1Jn1:5).

Isten  attribútumait  nem szabad másként  elképzelni,  mint  egyetlen  egyszerű  eredeti 
lény  összetevőiként:  az  egész  azonos  a  részekkel.  Másrészt  Isten  attribútumai  nem olyan 
jellemzők,  melyeket  Isten  fokozatosan  fejlesztett  ki,  ezek  alapvetők  a  lényében:  a  részek 
együtt alkotják az egészet. Az egész dologról azt mondjuk, hogy Isten egysége és sokfélesége 
egyformán alapvetők és kölcsönösen függenek egymástól. E tanítás fontossága az apologetika 
számára meglátható abból a tényből,  hogy a filozófia egész problémája összefoglalható az 
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egység  és  a  sokféleség  viszonyának  kérdésében.  Az  úgynevezett  egy  és  sok  problémája 
határozott választ Isten egyszerűségének tantételéből kap.

Az  ember  nem  részesülhet  Isten  eme  közölhetetlen  attribútumaiból.  Az  ember 
semmilyen értelemben nem lehet a létezésének forrása. Az ember semmilyen értelemben nem 
lehet  változhatatlan,  vagy örökkévaló,  vagy mindenütt  jelenvaló,  vagy egyszerű.  Ezek  az 
attribútumok tehát Isten transzcendenciáját hangsúlyozzák ki.

A közölhető attribútumok alatt az alábbiakat találjuk:
Lelkiség. Isten lélek (Jn4:24).
Láthatatlanság.
Mindentudás. Isten a tudás egyetlen örökkévaló cselekedetében ismeri a saját lényét 

annak teljes mélységében. Nincsenek rejtett mélységek Istenben, amelyeket Ő át ne kutatott 
volna.  Isten  önismeretéről  a  legjobb  szó  az,  hogy „analitikus”.  Ez  nem azt  jelenti,  hogy 
Istennek  lassú  folyamattal  kell  elemeznie  Önmagát,  hanem  kihangsúlyozza  azt,  amit  a 
legjobban ki kell  hangsúlyozni,  nevezetesen hogy Istennek nem szükséges Önmagán túlra 
tekinteni ahhoz, hogy ismereteit bővíthesse.

Akkor  mi  a  helyzet  Istennek  a  teremtett  világ  tényeivel  kapcsolatos  ismereteivel, 
azoknak  a  dolgoknak  az  ismeretével,  amelyek  mellette  léteznek?  Emberi  lényekként  a 
tényeket ismernünk, vagy magyaráznunk azután kell, hogy rájuk néztünk, azaz azután, hogy a 
tények ott vannak, s talán már működtek is egy ideje. Isten esetében azonban Isten ismerete az 
első. Isten terve, vagy átfogó magyarázata teszi a tényeket azokká, amik.61

Isten közölhetetlen attribútumai kihangsúlyozzák az Ő transzcendenciáját, közölhető 
attribútumai pedig az Ő immanenciáját. A kettő egymásban foglaltatnak. A transzcendencia 
keresztyén fogalma és az immanencia keresztyén fogalma együtt járnak.

Nem  elégséges  leírása  a  keresztyén  teizmusnak,  ha  azt  mondjuk,  hogy 
keresztyénekként egyformán hiszünk Isten transzcendenciájában és immanenciájában, míg a 
panteista  rendszerek  csak  Isten  immanenciájában,  a  deista  rendszerek  pedig  csak  Isten 
transzcendenciájában  hisznek.  Az  a  transzcendencia,  amiben  mi  hiszünk,  nem a  deizmus 
transzcendenciája, és az immanencia, amiben hiszünk, nem a panteizmus immanenciája. A 
deizmus  esetén  a  transzcendencia  valójában  elkülönítést,  míg  a  panteizmus  esetén  az 
immanencia  valójában  egyesítést  jelent.  S  ha  elkülönítést  adunk  az  azonosításhoz, 
eredményképpen  nem  teizmust  kapunk.  Ahogyan  egy  adott  Istenről  beszélünk,  mikor 
teistaként Istenről szólunk, úgy egy adott transzcendenciáról, és egy adott immanenciáról is 
beszélünk, mikor használjuk ezeket a fogalmakat. Isten keresztyén tantétele magában foglalja 
Isten és a teremtett  világegyetem viszonyának határozott  elképzelését  is.  Ezért  aztán Isten 
keresztyén  tantétele  magában  foglalja  mindennek  a  határozott  elképzelését  is  a  teremtett 
világegyetemben.62

A. Isten személyisége

Amit  Isten  attribútumaival  kapcsolatosan  tárgyaltunk,  azt  annak  kimondásával  is 
összefoglalhatjuk, hogy Isten abszolút személyiség. Maguk az attribútumok beszélnek Isten 
részéről  az  öntudatos  és  erkölcsi  tevékenységről.  Megértvén,  hogy  Isten  eme  értelmi  és 
erkölcsi tevékenysége a saját lényén kívül semmi mástól nem függ, látjuk, hogy eljutottunk 
Isten személyiségének református tanításához. Nem léteztek az igazságnak, a jóságnak, vagy 
a szépségnek semmiféle alapelvei, amelyek Isten mellett, vagy felett álltak volna, s amelyek 
alapján Ő a világot mintázta volna. Az igazság, a jóság és a szépség alapelveit azonosaknak 
kell  elképzelnünk  Isten  lényével:  ezek  Isten  attribútumai.  Isten  személyiségét  a  nem 
keresztyén filozófiarendszerek nem tagadják, legalábbis néhányan ezek közül nem, de abban 

61 Ugyanott, 6. oldal
62 Ugyanott, 6-7.oldal
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mindannyian  egyformák,  hogy  Isten  abszolút  személyiségét  igenis  tagadják. 
Keresztyénekként mondhatjuk, hogy lehetünk hasonlóak az Istenhez, és hasonlóknak is kell 
lennünk az Istenhez abban, hogy személyek vagyunk, de soha nem hasonlíthatunk Istenhez 
abban, hogy Ő abszolút személy, míg mi véges személyek vagyunk. A nem teisták viszont azt 
vallják, hogy noha Isten lehet nagyobb személyiség, mint amiben valaha is reménykedhetünk, 
hogy mi  is  leszünk,  mégsem szabad azonban fenntartani,  hogy ez a megkülönböztetés  az 
abszolút és a véges személyiségek között minőségi különbség.

B. A Szentháromság

A keresztyén  Isten-tan  másik  pontja,  amit  itt  meg  kell  említeni,  a  Szentháromság. 
Valljuk, hogy Isten három személyben létezik. „A Szentháromság a keresztyénség szíve.”63 A 
Szentháromság három személye együtt létezők, egyikük sem származtatja a szubsztanciáját a 
másik kettőből. Mégis, három elkülönülő személy van ebben az egységben, a különbség és az 
azonosság egyaránt nem származtatottak.

Nagy vonalakban előttünk vannak a keresztyén Isten-tan fő pontjai. A keresztyénség 
hármas Istent kínál,  abszolút személyiséget,  amely minden felsorolt  attribútumot tartalmaz 
Istenként,  Akiben  mi  hiszünk.  Isten  eme  elképzelése  minden  másnak  az  alapja,  ami 
számunkra kedves. Amíg nem hiszünk egy ilyesfajta Istenben, addig semmi hasznunk sincs 
azt  mondani,  hogy  hihetünk  másféle  Istenben,  vagy  bármi  másban.  Számunkra  minden 
másnak a jelentése ettől a fajta Istentől függ. Ennek megfelelően minket nem érdekel senki, 
aki bármi másféle isten létezését bizonygatja nekünk, csak aki ezét az Istenét. Bármi másféle 
isten  nem  Isten,  s  bármi  másféle  isten  létezésének  bebizonyítása  valójában  annak  a 
bebizonyítása, hogy Isten nem létezik.64

2. Az ember tantétele

Az egész kérdés, amivel az apologetikában foglalkozunk, az Isten és az ember közötti 
viszony kérdése. Ezért az Isten tantétele után az ember tantétele a következő legalapvetőbb 
jelentőségű.

A. Isten képmása az emberben

Az ember Isten képmására teremtetett. Ezért Istenre hasonlít mindenben, amiben egy 
teremtmény hasonlíthat Istenre. Istenhez hasonlóan ő is személyiség. Ezt értjük alatta, mikor 
Isten  képmásáról  beszélünk a  szó tágabb,  vagy általánosabb értelmében.  Aztán  mikor  azt 
akarjuk  kihangsúlyozni,  hogy  az  ember  különösen  erkölcsi  attribútumainak  ragyogásában 
hasonlít  Istenre,  akkor  azt  mondjuk,  hogy mikor  az  ember  teremtetett  rendelkezett  valódi 
tudással, valódi igazságossággal és valódi szentséggel. Ez a tanítás azon a tényen alapszik, 
hogy az Újszövetségben azt olvassuk: Krisztus azért jött, hogy helyreállítsa nekünk az igazi 
tudást, az igazi igazságosságot, és az igazi szentséget (Kol3:10, Ef4:24). Ezt nevezzük Isten 
képmásának  a  szó  szűkebb  értelmében.  Ez  a  kettő  nem  választható  el  teljes  mértékben 
egymástól. Tényleg lehetetlen lenne elképzelni, hogy az ember Isten képmására csak a szó 
tágabb értelmében teremtetett: az ember minden cselekedetének a legelejétől kezdve erkölcsi 
cselekedetnek,  a  választás  cselekedetének  kell  lennie,  amivel  Isten  mellett,  vagy  ellene 
választ. Ezért az ember még a tudás minden cselekedetében is valódi igazságosságot és valódi 
szentséget juttat kifejeződésre.

63 H. Bavinck: Gereformeerde Dogmatiek, 2. kötet, 289. oldal
64 Ugyanott, 7. oldal
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Aztán annak kihangsúlyozása után, hogy az ember Istenhez volt hasonló, s az eset 
természeténél fogva olyannak is kellett lennie, mint Istennek, ki kell hangsúlyoznunk azt a 
pontot  is,  hogy  az  embernek  különböznie  is  kell  Istentől.  Az  ember  Isten  képmására 
teremtetett. Láttuk, hogy Isten egyes attribútumai közölhetetlenek. Az ember soha, semmilyen 
értelemben sem képes kinőni a teremtményi mivoltát. Ez határozott fogalmi tartalommal tölti 
meg azt a kijelentést, hogy az ember Istenhez hasonló. Hasonlít Istenhez, meg kell hagyni, de 
mindig  csak  a  teremtményi  skálán.  Soha  nem  lehet  Istenhez  hasonló  Isten  aszeitásának, 
megváltozhatatlanságának, végtelenségének és egységének vonatkozásában. Emiatt  ágyazta 
bele  az  egyház  a  hitvallásainak  szívébe  Isten  tiszta  felfoghatatlanságának  tantételét.  Isten 
lénye és tudása abszolút felfoghatatlanok, ez az ismeret az ember számára túlontúl csodálatos, 
ésszel  fel  nem érheti.  Az ember  nem teremtetett  átfogó,  mindenre kiterjedő tudással.   Az 
ember véges volt, és a véges mivolta eredetileg nem jelentett terhet a számára. S az ember a 
jövőben sem várhatja  az  átfogó  tudás  megszerzését.  Még  a  mennyben  sem számíthatunk 
átfogó tudásra. Igaz, hogy sok minden ki lesz majd nekünk jelentve, ami most titok, de az eset 
természeténél fogva Isten nem jelentheti ki a számunkra azt, ami nekünk, teremtményeknek 
felfoghatatlan. Nekünk önmagunkban kellene Istenné válnunk, hogy megismerjük Istent az Ő 
teljes mélységében. Isten mindig is titokzatos marad az ember számára.

Ennek  a  dolognak  a  fontossága  akkor  mutatkozik  majd  meg  jobban,  mikor  majd 
szembeállítjuk  a  titokzatosság  nem keresztyén  fogalmával,  ami  manapság  még keresztyén 
körökben  is  előfordul.  A  titokzatosság  keresztyén  és  nem  keresztyén  fogalma  közötti 
különbség röviden úgy fejezhető ki, hogy mi azt valljuk: léteznek titkok az ember számára, de 
nem az Isten számára, míg a nem keresztyének azt vallják, hogy vagy nem léteznek titkok 
sem az ember, sem Isten számára, vagy léteznek mind az ember, mind Isten számára.

B. Az ember kapcsolata a világegyetemmel

Miután  megjegyeztük,  hogy  az  ember  Isten  képmására  teremtetett,  most  azt  kell 
meglátnunk, hogy az ember szervesen kapcsolódott az őt körülvevő tiszta világegyetemhez. 
Azaz, az ember Isten alatti próféta, pap és király volt ebben a teremtett világegyetemben. A 
világ sorsa az ember cselekedeteitől függött. Prófétaként az embernek magyarázni kellett a 
világot,  papként  Istennek  kellett  szentelnie,  és  királyként  uralkodnia  kellett  felette  Isten 
számára. Mindezzel szemben a nem keresztyén elméletek azt vallják, hogy az ember és az őt 
körülvevő világ sorsa csak véletlenszerűen és mellékesen kapcsolódnak egymáshoz.

C. Az ember bukása

Az ember bukásának ugyanakkora hangsúlyt kell kapnia, mint a teremtésének. Miután 
hisszük, hogy az ember egykoron Isten képmására teremtetett, úgy hisszük azt is, hogy ezután 
rövidesen bűnbe is esett az engedetlensége következtében. Miután megtárgyaltuk, hogy mit 
értünk Isten, valamint az ember Isten képmására történt teremtése alatt, azonnal megláthatjuk, 
hogy  minek  kell  lennie  a  bűn  természetének.  Isten  teremtményeként  az  embernek  Isten 
törvénye szerint kellett  élnie, azaz azoknak a rendeléseknek megfelelően, melyeket Isten a 
teremtésében helyezett elé. Ezt a törvényt a legnagyobb részben nem szóban közölte Isten az 
emberrel,  hanem beleteremtette a lényébe. Az ember csak akkor cselekedhet a saját valódi 
természetének  megfelelően,  ha  engedelmeskedik  Isten  törvényének,  s  fordítva,  ha  a  saját 
természetének  megfelelően  élne,  akkor  engedelmeskedne  Isten  törvényének.  Igaz,  Isten 
azonfelül közölte is az emberrel, mi van a természetébe ágyazva, mikor azt a parancsolatot 
adta neki, hogy ne egyen a jó és gonosz tudásának fájáról. Ez azonban csak a közvetlen és 
végső  próbája  volt  annak,  hogy  vajon  az  ember  valóban  Istennek  a  benne  és  körülötte 
mindenütt kijelentetett törvénye szerint fog-e élni.
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Mikor az ember elbukott, az tehát egy arra irányuló próbálkozás volt a részéről, hogy 
minden vonatkozásban Isten nélkül tevékenykedjen. Az igazság, a jóság és a szépség ideáljait 
valahol  Istenen  túl  kereste,  vagy  közvetlenül  önmagában,  vagy  az  őt  körülvevő 
világegyetemben.  Addig  Isten  magyarázta  meg  a  világegyetemet  neki,  vagy  mondhatjuk, 
hogy az  ember  magyarázta  meg  a  világegyetemet  Isten  irányítása  alatt,  most  azonban  az 
ember  megpróbálta  a  világegyetemet  Istenre  utalás  nélkül  magyarázni.  Természetesen  a 
fentiekben vázolt Istenre utalás nélküli magyarázatot értjük ezalatt.

Ennek eredménye az ember számára az lett, hogy önmagát tette meg a tudás hamis 
ideáljának.  Az ember  megalkotta  önmaga  számára  az  abszolút  megértés  ideálját  a  tudást 
illetően. Ez soha nem történt volna meg, ha továbbra is felfogja, hogy ő teremtmény. Teljesen 
összeegyeztethetetlen  a  teremtményi  mivolt  elképzelésével,  hogy az  ember  átfogó tudásra 
törekedjen: ha ez elérhető lenne, az kitörölné Istent a létezésből, s akkor maga az ember válna 
Istenné. S amint azt majd később látjuk, miután az ember ezt az elérhetetlen ideált tűzte ki 
maga elé célul, ezzel vég nélküli lelki fájdalmat zúdított magára.

Az ember hamis tudás-ideálja mellett itt megemlíthetjük azt a tényt is, hogy mikor az 
ember  látta:  nem képes  elérni  a  saját  hamis  tudás-ideálját,  akkor  ezért  a  véges  mivoltát 
hibáztatta. Az ember összekeverte a véges mivoltot a bűnnel. Összekeverte tehát a valóság 
metafizikai  és  erkölcsi  összetevőit.  Nem akarván magára  vállalni  bűn miatti  szégyent,  az 
ember áthárította azt az őt körülvevő, valamint a saját magában fennálló körülményekre.

3. Krisztus tantétele

Miután megtárgyaltuk Isten tantételét és az ember tantételét, azzal előttünk áll az a két 
dolog, melyek között a tudás ügylete végbemegy. Mióta azonban a bűn bekerült a világba, 
keresztyén  szempontból  nem láthatjuk  a  valóság  teljes  képét  mindaddig,  amíg  meg  nem 
látjuk, miképpen kerül Isten és ember újra össze a szétválás után. A kibékülés csak akkor 
lehetséges,  ha Isten foganatosítja  az üdvösséget  az  ember  számára,  ezzel  együtt  az ember 
egyesítését is Önmagával. Krisztus azért jött, hogy visszavigye az embert Istenhez.

Ennek  megtételéhez  azonban  Ő  Isten  volt,  és  annak  is  kellett  lennie.  Emiatt 
hangsúlyozta ki az egyház azt a tényt, hogy Krisztus „az Isten Istene”. Itt megmutatkozik, 
mennyire  fontos,  hogy  először  a  lételméleti  Szentháromságról  gondolkodjunk,  mielőtt  az 
üdvökonómiai  Szentháromságról  kezdenénk  gondolkodni.  A  lételméleti  Szentháromság 
második Személye volt az, – lényének vonatkozásában teljesen egyenlő az Atyával, így tehát 
az  Atyával  együtt  létezett  az  örökkévalóságtól  fogva  –  Aki  a  megtestesülésben  emberi 
természetet öltött Magára.

Ez nem azt jelenti, hogy félretette isteni természetét, vagy hogy emberi személlyé vált 
volna. Azt sem jelenti, hogy isten-emberi személyiséggé vált. Azt sem jelenti, hogy isteni és 
emberi természetei keveredtek volna. Krisztus az volt, és mindörökre meg is maradt isteni 
személynek még a betlehemi bölcsőben is, de ez az isteni személy isteni természetével szoros 
egységben  emberi  természetet  öltött  Magára.  A  Kalcedoni  Hitvallás  mindezt  annak 
kimondásával  fejezte  ki,  hogy  Krisztusban  az  isteni  és  az  emberi  természetet 
„összeelegyítetlenül, elválhatatlanul, oszthatatlanul, elkülöníthetetlenül valónak ismerjük el”. 
Az első két jelző biztosíték azzal az elképzeléssel szemben, miszerint az isteni és az emberi 
természetek bármely értelemben keveredtek volna, utóbbi kettő kiemeli  az egységük teljes 
valóságát.

 Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy a megtestesülés eme nézete teljes összhangban 
van Istennek a korábban vázolt tantételével. Ha Krisztus valóban a lételméleti Szentháromság 
második  Személye,  akkor  osztozik  az  Istenség  közölhetetlen  attribútumaiban.  Ez  pedig 
magában  foglalja  azt  is,  hogy  még  Krisztus  megtestesülésében  sem  keveredhetett  az 
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örökkévaló és a mulandó. Az örökkévalónak mindig függetlennek kell maradnia a mulandótól 
és meg kell előznie ezt.

A Krisztus személyével  kapcsolatos eme rövid elemzés mellett  szólnunk kell  az Ő 
hivatalairól is.

Krisztus az igazi próféta, pap és király. A Westminsteri Kiskáté megkérdezi: „Hogyan 
tölti be Krisztus a prófétai tisztségét?” A válasz: „Krisztus a prófétai tisztségét úgy tölti be, 
hogy Igéje  és  Lelke  által  felfedi  előttünk  Isten  akaratát  üdvösségünkre  nézve.”  Ha  most 
felidézzük,  hogy az  ember  hamis  tudás-ideált  állított  maga  elé,  mikor  bűnössé  vált,  azaz 
mikor elvesztette az igazi bölcsességet, akkor mondhatjuk, hogy Krisztus helyreállította az 
ember számára a valódi tudást. Krisztusban az ember felfogja, hogy ő Isten teremtménye, és 
nem törekedhet átfogó tudásra. Krisztus a mi bölcsességünk. Ő nemcsak abban az értelemben 
a mi bölcsességünk, hogy megmondja nekünk, miképpen jutunk a mennybe, hanem abban is, 
hogy valódi ismereteket tanít nekünk mindenről, amikről tudással kell rendelkeznünk.

Ezután azt kérdezi a Kiskáté: „Hogyan tölti be Krisztus a főpapi tisztségét?” A válasz: 
„Krisztus  a  főpapi  tisztségét  úgy  tölti  be,  hogy  egyszer  feláldozta  önmagát  az  isteni 
igazságszolgáltatás kielégítésére, hogy megbékítsen minket Istennel; és úgy, hogy állandóan 
közbenjár értünk.” Ezt a pontot csak annyiban kell tárgyalnunk, hogy jelezzük: Krisztus papi 
tevékenysége nem különíthető el a prófétai tevékenységétől.  Krisztus nem adhatott nekünk 
valódi ismereteket Istenről és a világegyetemről, mint papként meg nem halt értünk. A tudás 
kérdése  alapjában  véve  erkölcsi  kérdés.  Valóban  lehetséges  elméletileg  helyes  tudással 
rendelkezni  Istenről  anélkül,  hogy  szeretnénk  Istent.  Az  ördög  ennek  a  példája.  A 
Szentírásban  azonban  az  Isten  ismerete  Isten  ismeretét  és  szeretetét  jelenti.  Ez  az  igazi 
istenismeret, a másik hamis.

Harmadjára a Kiskáté ezt kérdezi: „Hogyan tölti be Krisztus a királyi tisztségét?” A 
válasz:  „Krisztus  a  királyi  tisztségét  úgy tölti  be,  hogy uralma  alá  von minket,  vezet  és 
védelmez  bennünket,  valamint  visszatartja  és  legyőzi  az  ő  és  a  mi  ellenségeinket.”  Ismét 
megjegyezzük,  hogy Krisztus  eme  királyi  tevékenységét  szerves  kapcsolatba  kell  hozni  a 
prófétai és a papi tevékenységeivel. Ahhoz, hogy valódi bölcsességet, vagy tudást adhasson, 
Krisztusnak le  kell  győznie  minket.  Azért  halt  meg  értünk,  hogy legyőzhessen  minket,  s 
ezáltal  bölcsességet  adhasson.  Csakis  Krisztus  tevékenységei  szerves  kapcsolatának 
kihangsúlyozásával  kerülhetjük  el  a  tudás  kérdése  intellektuális  és  erkölcsi  összetevőinek 
mechanikus elkülönítését.

4. Az üdvösség tantétele

Hangsúlyt helyeztünk a Krisztus hivatalai között fennálló szerves kapcsolatra. Most rá 
kell mutatnunk arra, hogy ugyanaz a szerves kapcsolat áll fenn aközött,amit Krisztus értünk 
tett, valamint aközött, amit Krisztust bennünk tett és tesz. A szoteriológiában a Krisztus által 
kimunkált megváltás miránk történő alkalmazásával foglalkozunk. Miután a bűn az, ami, az 
üdvösségnek semmi  haszna  sem lenne,  ha csak készen  állna  a  számunkra,  de nem lenne 
alkalmazva  is  miránk.  Miután  halottak  vagyunk  a  vétkeinkben  és  a  bűneinkben,  semmi 
hasznunk sem lenne abból, ha egy csodálatos, életadó italt tennének mellénk a koporsóba. 
Csak akkor lenne hasznos a számunkra, ha valaki valójában meg is itatna azzal.

Ez a dolog már benne foglaltatott abban a tényben, hogy Krisztusnak le kell győznie 
minket annak érdekében, hogy tudást adhasson nekünk. Ez a legyőzésünk azonban Krisztus 
által az Ő Lelkén keresztül megy végbe. A Lélek az, Aki veszi Krisztus dolgait, és nekünk 
adja  azokat.  Ahogyan  Krisztusnak el  kell  végeznie  a  maga munkáját,  úgy a  Léleknek  is. 
Emiatt mondta Krisztus a tanítványainak, hogy a javukat fogja szolgálni az Ő felvitetése a 
mennybe.  Csak az Ő felvitetése után jöhetett  el a Lélek és fejezhette be a Krisztus által  a 
Földön elkezdett munkát. Amit Krisztus a Földön megtett, az csak a munka kezdete volt.
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Emiatt  kell  megjegyeznünk  ezen  a  ponton,  hogy  a  Lélek,  Aki  Krisztus  munkáját 
alkalmazza, Maga is a lételméleti Szentháromság tagja. Neki annak kell lennie. Amíg nem az, 
addig  az  üdvösség  munkája  nem  kizárólagosan  Istené.  Ha  Istent  fenn  kell  tartanunk 
közölhetetlen  attribútumaiban,  akkor  nem  az  embernek,  hanem  Isten  Lelkének  kellett 
foganatosítania az ember üdvösségét. Ezzel szemben az egyetlen alternatíva az lenne, hogy az 
ember valamelyik ponton képes volna átvenni a kezdeményezést a saját üdvössége dolgában. 
Ez magában foglalná azt is, hogy a Krisztus által kimunkált üdvösséget az ember képes lenne 
meghiúsítani. Tegyük fel, hogy senki nem fogadná el a neki felkínált üdvösséget. Ebben az 
esetben Krisztus egész munkája hiábavalóvá válna, s végül az örök Istent semmivé tenné a 
mulandó  ember.  Sőt,  ha  azt  mondjuk,  hogy bármely  egyéni  bűnös  esetében  az  üdvösség 
kérdése végső soron az embertől, és nem Istentől függ, azaz, ha azt mondjuk, hogy az ember 
képes magától is elfogadni, vagy elvetni az evangéliumot, ahogy neki tetszik, azzal az örök 
Istent  az  embertől  tettük  függővé.  S  azzal  valójában  Isten  közölhetetlen  attribútumait 
tagadtuk. Ha elutasítjuk az örökkévaló és a mulandó keverését a teremtés dolgában, valamint 
a megtestesülés dolgában, akkor el kell utasítanunk a keverést az üdvösség dolgában is.

Meg kell említeni, hogy az előző bekezdésben tárgyalt dolog képezi a vita tárgyát az 
arminianizmus, és a kálvinizmus között. Feltehető a kérdés, hogy vajon el kell-e vetnünk a 
különböző teológiai iskolák között fennálló különbséget, és a „közös hitet” kell-e védenünk.

Az elmondottakból azonban meg kell látszania, hogy nem viselkedhetünk ekképpen. 
A kálvinizmus  és az arminianizmus  közötti  különbség az örök Isten és a mulandó ember 
viszonyának elképzelésében rejlő különbség. Miután azt valljuk, hogy Istennek csak arról a 
fajta  elképzeléséről  mondhatjuk,  hogy  az  a  következetesen  keresztyén  nézet,  amelyik 
kompromisszumok  nélkül  vallja  az  Isten  elképzelését  az  embertől  teljesen  függetlennek 
minden ponton. S mivel a keresztyén és a nem keresztyén álláspontok közötti egész vita az 
örökkévalóság és a mulandóság, vagy az Isten és az ember viszonya kérdése körül forog, így 
nyilvánvalóan azt kell vallanunk, hogy az arminiánus nézet nem képes hatékony apologetikát 
kínálni a keresztyénség számára. Az arminiánuson a sor, hogy megmutassa, ha ugyan képes 
rá, hogy nézete jobb apologetikát kínál a keresztyénség számára, mint a kálvinistáé. Biztos, 
hogy a  kálvinizmus és az arminianizmus  közötti  különbség nem hanyagolható el.  Az,  aki 
megpróbálja  elhanyagolni,  valójában  máris  az  arminiánus  álláspontra  helyezkedett.  Nem 
fogunk túl  sok előrehaladást  elérni  a közös ellenséggel  szemben,  ha elhanyagolunk efféle 
különbségeket  egymás  közt.  A kálvinista  természetesen  azt  gondolja,  hogy az  arminiánus 
beengedi az erődbe az ellenséget annak ellenére, amit cselekedni vél, s az arminiánus pedig 
azt hiszi, hogy a kálvinista engedi be az ellenséget az erődbe anélkül, hogy tudna róla.

5. Az egyház tantétele

„A láthatatlan, katolikus, vagyis egyetemes egyház mindazokból a választottakból áll, 
akik egy helyre voltak, vannak és lesznek gyűjtve Krisztus fejedelemsége alatt. Ez az egyház 
az  Ő  mennyasszonya,  teste  és  annak  teljessége,  aki  betölt  mindent  mindenekben.”  Ez  a 
Westminsteri  Hitvallás  meghatározása  az  egyházról.  Ez  a  meghatározás  ugyanazt  az 
elképzelést  tartalmazza  az  örökkévaló  és  a  mulandó  viszonyáról,  mint  ami  az  üdvösség 
tantételéből világlik ki. Végső soron az örökkévaló az, ami megelőzi a mulandót: Isten az, Aki 
meghatározza  az  ember  üdvösségét.  Az egyház,  azaz  a  láthatatlan  egyház  „a választottak 
teljes  száma”.  Ez  nem  zárja  ki  az  emberi  felelősséget.  A  Hitvallás  beszélt  az  ember 
felelősségéről  és  a „szabad akarattól”  az előző cikkelyekben.  Itt  csak kiemeli,  hogy Isten 
abszolút úgy, ahogyan másutt is.

Isten  abszolút  mivoltának  ez  a  ténye  az,  amiképpen  az  emberek  kiválasztásában 
megmutatkozik,  ad nekünk bátorságot  a  prédikálásra  és   az  érvelésre  az  emberek  között. 
Miután a bűn az, ami,  biztosak lehetünk abban, hogy minden prédikálásunk és érvelésünk 
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haszontalan lesz az emberek között mindaddig, amíg Isten be nem vezeti őket a kikötőbe. S az 
embereket nem lehet bevinni a kikötőbe, ha létezik bármilyen hely, ahová mehetnek. S van 
ilyen  helyük,  amennyiben  megvan  az  öröklött  képességük  arra,  hogy  elfogadják,  vagy 
elvessék az evangéliumot. Ebben az esetben nem kell magukat kényelmetlenül érezni, amiért 
ma elvetették az evangéliumot, hiszen holnap akár el is fogadhatják azt.

6. A végső dolgok tantétele

Mikor „a végső dolgok” elképzelésére térünk rá, ismét meglátjuk, mennyire szöges 
ellentétben  áll  a  keresztyén  álláspont  az  ellenfeleinek  álláspontjaival.  Itt  válik  különösen 
világossá,  hogy  a  dolgok  keresztyén  elképzelésében  a  magyarázat  megelőzi  a  tényeket. 
Minden keresztyén, aki a jövőjét Istenre bízza, hiszi, hogy Isten a jövőt is uralja. Hiszi, hogy 
Isten  értelmezte  a  jövőt,  hiszi,  hogy  a  jövő  majd  úgy  következik  be,  amiképpen  Isten 
eltervezte  azt.  Ezt  a  prófécia  szemlélteti.  A  hit  Isten  ígéreteiben  a  saját  üdvösségünkre 
vonatkozóan értelmetlen, ha Isten nem uralja a jövőt. Az eljövendő tényekre tekintünk előre, 
mert elfogadjuk azt a magyarázatot, amit Isten adott róluk.

Itt ismét látjuk, hogy nem választhatjuk el az embert az őt körülvevő világegyetemtől. 
Krisztus  beszél  „minden  dolgok  újjá  tételéről”,  mikor  a  világ  végéről  beszélt.  A  jövőre 
vonatkozó ígéretek magukban foglalják az új eget és új földet, melyekben majd az igazság 
lakozik.  Ez  az  igazság  magában  foglalja  a  tényt,  hogy a  farkas  és  a  bárány majd  együtt 
esznek, s az állatok nem fognak ártani az embernek. A természetet csak Isten magyarázatának 
fényében magyarázzuk.  Azután az idő is,  amikor  ezek bekövetkeznek, kizárólagosan Isten 
kezében van. Ha megpróbáljuk értelmezni „az idők jeleit”, akkor úgy próbáljuk meg azokat 
értelmezni, ahogyan Isten már megmagyarázta. A történelmet is csak Isten magyarázatának 
fényében magyarázzuk. A keresztyén természetfilozófia és a keresztyén történelemfilozófia 
szöges  ellentétei  a  nem  keresztyén  természetfilozófiának  és  a  nem  keresztyén 
történelemfilozófiának.65

Ebbe az első fejezetben csak nagyon vázlatos és általános kijelentését adtuk annak, 
hogy  mit  fogunk  védelmezni  Isten  igazságaként.  Ám  még  ebben  a  nagyon  vázlatos 
áttekintésben is azt mutattuk meg, hogy nem holmi közös nevezőt, hanem a református hitet 
kell  védelmeznünk  a  keresztyénség  „magjaként”.  A  „keresztyén  életfilozófia”  alatt  én  a 
Szentírás ama igazságait értem, melyeket a klasszikus református teológusok tárnak elénk az 
említett tankönyvekben.66

Megmutattuk, hogy Isten tantétele (a) nem a „tapasztalatból”, vagy „okoskodásból” a 
Szentírástól  függetlenül  kidolgozott  természeti  teológiából  származik,67 (b)  ezért  tehát 
magában foglalja Isten minden attribútumát,  Személyiségét és Szentháromságát,68 valamint 
(c)  szándékosan  van  szembeállítva  minden  nem keresztyén  gondolkodási  formával,  mely 
kompromittálja, vagy tagadja azt, a világegyetemmel kölcsönhatásban állónak képzelvén el 

65 Christian Apologetics (tanmenet).
66 Mindennek ellenére Masselink kijelenti: „Mind Van Til, mind Patton elmulasztják kihangsúlyozni az 
apologetikában azt, ami megkülönböztetetten református.” „Van Til és Patton eme meghatározásai teljességgel 
színtelenek, és véleményem szerint nem konkrétan reformátusok. Amit mindketten mondtak, az vonatkoztatható 
az arminiánus apologetikára is ugyanúgy, mint a kálvinista apologetikára, miután az arminiánusok is 
’keresztyének’.” (General Revelation and Common Grace, 176. oldal)
67 A tény tehát, hogy én a „keresztyén életfilozófiáról” beszélek, nem bizonyítja tehát, ahogyan Masselink állítja, 
„a filozófiára helyezett rendkívüli hangsúlyt az én egész rendszeremben”. (ugyanott)
68 Daane vádja, miszerint a gondolkodásom szerkezete a nemlétezés és a létezés nem biblikus és bibliaellenes 
dialektikájából fakad, számomra úgy tűnik, oly messze áll a valóságtól, amennyire csak állhat. A református 
tantételek fent megadott egyszerű ismertetése alátámasztja, hogy gondolkodásom visszataszító bármiféle „hegeli 
racionalista”, vagy „modern egzisztencialista” számára.
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Őt (vagy azt).69 Világos, hogy a történelemfilozófiám Isten tanácsvégzésének, vagy tervének 
elképzelésén  alapszik.  Nem az  istenismeret  hozza  létre  a  teremtett  világegyetem  tényeit, 
hanem Isten akarata, ami az Ő tervét vitelezi ki.70 Vallom, hogy Isten tanácsvégzése, vagy 
akarata az Ő teremtésének és gondviselésének eszközeivel lesz kivitelezve.71 Vallom, hogy 
Krisztus munkája az eszköz „minden dolgok újjá tételének” megvalósításához az Ő Testén, az 
egyházon keresztül, ami nem pusztán az üdvösség eszköze az egyes emberek számára.72

69 A vád, miszerint bármiféle hajlamom lenne az idealista filozófia irányában az Istenről alkotott ama 
elképzelésével, Aki legfeljebb ha kölcsönhatásban áll a világegyetemmel, látszólag szintén alaptalan. A fejezet 
egész szerkezete, melyből idéztem, szándékosan és majdnem minden pontján ellene van a korrelativizmus, vagy 
panteizmus minden formájának.
70 Ez is gyakorta ismételt hangsúly, mely világosan megnyilvánul mindenben, amit csak írtam. Semmi szükség 
nem volt arra, hogy a kritikusaim ezt elnézzék. Igaz, ha az istenismeret, ami nem az Isten tervén alapul, alkotó 
tényezője lenne a világegyetem tényeinek, akkor ezek a tények is alkotó tényezői lennének az istenismeretnek. 
De az önálló Istenről és az Ő tanácsvégzéséről, mint az istenismeret alapjáról alkotott nézetem egész szerkezete 
eleve kizár minden efféle kölcsönhatást.
71 Ennek elegendőnek kellene lenni Van Halsema úr és mások részére, akik látszólag azzal törődnek, hogy én 
nehogy az ember magyarázó tevékenységétől tegyem függővé a világegyetem tényeinek létezését. A jelen 
világegyetem dolgai Isten teremtése által kezdtek el létezni, és Isten gondviselése tartja fenn a létezésüket. Ez 
magát az embert is magában foglalja. Miképpen lennének hát képesek az ember gondolatai bármi módon 
irányítani a világegyetem tényeinek létezését, vagy fenntartását? S Daane ama kijelentése, miszerint én nem 
vagyok képes felismerni a teremtés tantételének valóságosságát (A Theology of Grace, 118. oldal, megjegyzés) 
bizonyítottan ellentétes a tényekkel az említett tantétellel kapcsolatos, a jelen fejezetben bemutatott álláspont 
alapján.
72 Daane vádját, miszerint nekem nincs biblikusan megalapozott krisztológiám és eszkatológiám, itt nem 
tárgyalhatjuk bővebben. A téma megkövetelne egy megkülönböztetést Krisztusnak és az eszkatológiának a 
dialektikus, valamint a klasszikus keresztyén nézete között. Én természetesen nem vallom az előbbit, s 
megpróbálom komolyan vallani az utóbbit. Az atomizmus és a közönyösség Daane által megfogalmazott vádja 
azonban alaptalan, amint ezt a jelen fejezet is megmutatja.
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2. fejezet: Keresztyén valóságfilozófia

Miután  bevezető  jelleggel  megválaszoltuk  azt  a  kérdést,  hogy  mit  hiszünk,  mint 
református  keresztyének,  szembesülünk  a  problémával:  miképpen  keltsünk érdeklődést  az 
emberekben  a  hitünk  iránt?  Az emberek  általában  nem használnak,  sőt  nem is  ismernek 
teológiai fogalmakat. De a képzettségük szintjének megfelelően tanultak valamennyi  világi 
filozófiát.  Van  némi  nem  keresztyén  jártasságuk  az  Isten,  az  ember  és  a  világegyetem 
kategóriáiban. Ha beszélni akarunk velük, meg kell tanulnunk az ő nyelvükön szólni.

Ezt nem lehet elkerülni. Nem kerülhetünk kapcsolatba az emberekkel, amíg nem az ő 
nyelvükön beszélünk.73 Sok ember  azt  kijelentvén,  hogy hisznek Istenben, azt  feltételezik, 
hogy  Isten  egyenlő  a  Valósággal.  Meg  kell  nekik  mutatnunk,  hogy  mikor  a  valóságról 
beszélünk, azonnal teszünk egy különbséget azon belül,  nevezetesen megkülönböztetjük az 
önálló  Isten  valóságát,  valamint  a  világegyetem valóságát,  mely az Ő terve,  teremtése  és 
gondviselése által létezik. Ez a megkülönböztetés a létezésben alapvető jelenőséggel fog bírni 
a  tudásról  és  a  viselkedésről  alkotott  nézeteink  számára.  A valóságról,  vagy a  létezésről 
alkotott nézetünk magában foglalja a tudásról, és az erkölcsről alkotott nézetünket még akkor 
is, ha a tudásról és az erkölcsről alkotott nézeteink is magukban foglalják a létezésről alkotott 
nézetünket, s azon alapulnak.

Mi azonban nem tehetjük közzé a létezés, a tudás és az erkölcs teljes rendszerét. Nem 
kell  többet  tennünk,  mint  vennünk  a  teológia  rendszerének  néhány  fő  fogalmát,  és 
megfogalmazni azokat filozófiai kifejezésekkel.74

Nekünk tehát  a filozófusok nyelvezeté  kell  használni.  A legtöbb filozófus azonban 
nem keresztyén. Mindenesetre a filozófiai nyelvezet nagy fokban a nem keresztyén befolyás 
alatt formálódott. Nem valószínű hát, hogy ha a filozófusok nyelvezetét használjuk, azzal a 
dolgok  keresztyén  rendszerébe  egyúttal  behozzuk  a  filozófia  problémáit  is  úgy,  ahogyan 
azokat a nem keresztyén emberek megfogalmazták?... A válasz az, hogy nagy fokban leszünk 
kénytelenek a filozófusok nyelvét használni, vagy nem lesz velük kapcsolódási pontunk. De 
ügyelnünk  kell  arra,  hogy  keresztyén  tartalommal  töltsük  meg  az  ily  módon  kölcsönzött 
nyelvezetet.75

A filozófusok az emberi tapasztalat egységesített világnézetét keresték. A filozófusok 
keresték a valóság ember által elérhető egésze természetének átfogó képét. A világegyetem 
azonban  sok  dologból  áll.  Az  ember  problémája  az,  hogy  egységet  találjon  a  dolgok 
sokfélesége  között.  Ezt  nevezi  néha  az  Egy-és-Sok  problémájának.  „A  filozófia 
problémájának eme megfogalmazásával szemben nincs ellenvetésünk. Mi is megfogalmazzuk 
a  saját  elképzelésünket  a  filozófia  természetéről  annak  a  teljes  képnek  az  elképzeléséből 
kiindulva,  amellyel  úgy  véljük,  hogy  rendelkezünk.”76 „A  mi  dolgunk  lesz  venni  a 
keresztyénség teljes képét, és összevetni a nem keresztyén gondolkodás teljes képével.”77

73 Nem értem, hogy a kritikusaim miért tiltakoznak, mikor olyasféle fogalmakat használok, mint „konkrét 
egyetemesség”, vagy olyasféléket alkalmazok, mint „az egyetemes… a részleges”, „az egy és a sok”. Főleg nem 
értem ezt azok részéről, akik „a filozófia szekértői”, s akiknek az a feladatuk, hogy filozófiát tanítsanak 
keresztyén szempontból.  Az „intellektuális anabaptizmus” vádja joggal felhozható ellenem, ha én, mint a 
keresztyén apologetika tanára elmulasztottam lefordítani a keresztyén igazságot korunk nyelvére. Vajon nem 
fontos dolog, hogy a keresztyén jelentéseket szembeállítsuk a nem keresztyén jelentésekkel? Az apostolok nem 
kerülték ki a nem keresztyén forrásokból származó nyelvezet használatát. Vajon mikor a logosz fogalmát 
használták, akkor Platon nem keresztyén gondolkodása követőinek kell őket tekintenünk egyszerűen azért, mert 
ő is használta ezt a fogalmat?
74 Apologetics, 12. oldal
75 Ugyanott, 13. oldal
76 Ugyanott
77 Ugyanott, 14. oldal
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1. Az örökkévaló egység és sokféleség

A keresztyén  és  nem keresztyén  filozófiák  közötti  különbség  azonnal  alapvetőnek 
tűnik  majd,  amint  megpróbáljuk  megtenni  az  első  lépést  az  Egy-és-Sok  kérdésnek 
megválaszolására  keresztyén  szempontból.  Az  Egy-és-Sok  eme  kérdésének 
megválaszolásához szükségesnek látjuk majd különbséget tenni az örökkévaló Egy-és-Sok, 
valamint a mulandó egy és sok között. A nem keresztyén filozófusok viszont szükségtelennek 
tartják majd ezt a különbségtételt.  Mi természetesen azért tartjuk majd szükségesnek, mert 
Istennek,  mint  a  hármas  Istennek  az  elképzelése  áll  a  gondolkodásunk  középpontjában. 
Filozófus  módon  is  kifejezhetjük  ezt  a  dolgot  annak  kimondásával,  hogy  számunkra  az 
örökkévaló egy és sok egy önmagában teljes egységet alkot. Az Isten abszolút személyiség, 
ezért  abszolút egyéniség is.  Ő szükségszerűen létezik.  Neki nincs nemlétezése Önmagával 
szemben, amivel összevetve határozza meg Önmagát: Ő belsőleg önmeghatározó.

Az Egy-és-Sok nyelvezetét használva azt állítjuk, hogy az Istenben az egy és a sok 
egyaránt végsők. Az egység Istenben nem alapvetőbb, mint a sokféleség, és a sokféleség sem 
alapvetőbb  Istenben,  mint  az  egység.  A Szentháromság  személyei  egymással  kölcsönösen 
teljesek. A Fiú és a Lélek lételméletileg egy szinten állnak az Atyával. Közismert tény, hogy 
az  eretnekségek  az  egyház  történetében  alárendeltséget  tanítottak  ilyen,  vagy  amolyan 
formában. Emiatt azt is hisszük, hogy minden „eretnekség” az apologetikai módszertanban 
valamelyik féle szubordinatizmusból fakad.

Ezen a ponton hasznos lehet a konkrét egyetemesség fogalmának bevezetése. Az Egy-
és-Sok  kérdésére  választ  keresve  a  filozófusok  elismerten  hatalmas  nehézséggel  kerültek 
szembe. A sokat kapcsolatba kellett hozni egymással. De hogyan tudhatjuk, hogy miképpen 
hozhatók kapcsolatba egymással? Honnan tudjuk, hogy a sok nem egyszerűen csak egymással 
össze  nem függő  részlegességekként  létezik?  A  válasz  erre  az,  hogy  akkor  semmit  sem 
tudnánk róluk, ki lennének vonva az alól a tudásmennyiség alól, amellyel rendelkezünk, és 
elvont részlegességekként léteznének. Másrészt miképpen lehetséges, hogy olyan egységhez 
jussunk, ami nem semmisíti  meg a sokféleséget? Az egységhez látszólag egyetemesítéssel 
jutunk, elvonatkoztatván a részlegességektől azért, hogy nagyobb egységekbe foglaljuk őket. 
Ha  tartjuk  az  egyetemesítésnek  ezt  a  folyamatát,  akkor  vajon  nem  fosztottuk  meg  a 
részlegességeket  a  részleges  mivoltuktól?  Akkor  vajon  nem  máshoz  jutottunk,  mint  egy 
elvonatkoztatott egyetemességhez?

Keresztyénekként  azt  valljuk, hogy erre a problémára nem keresztyén  szempontból 
kiindulva nem létezik válasz. Ezt a dolgot majd később vitatjuk meg, most csak megemlítjük 
ezt a dolgot annak érdekében, hogy megmagyarázzuk a konkrét egyetemesség fogalmának 
jelentését. A konkrét egyetemesség fogalmát az idealista filozófia alkotta meg avégett, hogy 
elkerüljük  az  elvont  részlegesség  és  az  elvont  egyetemesség  reductio  ad  absurdum-ját. 
Hisszük,  hogy csak  a  hármas  Isten  keresztyén  tantételében  van  dolgunk  valóban  konkrét 
egyetemességgel.78 Istenben  nincsenek  az  egyetemességgel  viszonyban  nem  álló 
részlegességek,  és  nincs  semmi  egyetemes,  ami  nem  fejeződne  ki  teljességgel  a 
részlegességekben.

2. A mulandó egység és sokféleség

Mondani sem kell,  hogy ha az örökkévaló egységet  és sokféleséget  a fenti  módon 
képzeltük  el,  akkor  a  mulandó  egységet  és  sokféleséget  Isten  által  teremtettnek  kell 
elképzelnünk.  Már  mondtuk,  hogy Istennek  nincs  szüksége  olyasmire,  mint  a  nemlétezés 

78 Az olvasó észreveheti, hogy a jelentés, amit én a konkrét „konkrét egyetemességnek” tulajdonítok, szöges 
ellentétben áll azzal a jelentéssel, amit az idealista filozófusok tulajdonítanak neki.
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Önmagával szemben azért, hogy ahhoz hasonlítva határozza meg Önmagát. A keresztyénség 
komolyan  veszi  a  nemlétezést.  A  nemlétezés  kérdésének  taglalásakor  sietve  különbséget 
teszünk Istennek a nemlétezéssel fennálló viszonya, valamint az embernek a nemlétezéssel 
fennálló viszonya között. Isten számára ugyanis a nemlétezés önmagában semmi, az ember 
számára  viszont  az  Isten  tevékenységének  egyik  lehetséges  területe.  Miután  a  nemlétezés 
Isten  számára  önmagában  véve  semmi,  Neki  teremtenie  kellett,  ha  mindent  „a  semmiből 
előállva” akart megteremteni. Talán jobb lenne azt mondani, hogy Isten a világegyetemet a 
semmibe  teremtette.  A  teremtésnek  keresztyén  alapokon  mindig  elrendelés  által  történő 
teremtést kell jelentenie.79

Ha a teremtés tantételét  így komolyan vesszük, abból következik,  hogy a teremtett 
valóság  különféle  összetevőinek  olyan  fölérendelt,  alárendelt,  vagy  egyenrangú 
kapcsolatokban kell állniuk egymással, melyeket a Teremtőjük rendelt el. Minden összetevő 
egyenlően teremtetett,  a  valóság egyik  összetevője  sem tekinthető  végsőbbnek a többinél. 
Azaz, a teremtett egy és sok ebben a vonatkozásban mondhatók egymással egyenlőknek: ezek 
egyformán  származtatottak,  és  egyformán  függenek Istentől,  Aki  mindkettőt  fenntartja.  A 
világegyetem részlegességei,  vagy tényei  együttműködnek, és együtt  is kell működniük az 
egyetemességekkel,  vagy  törvényekkel.  Rend  van  tehát  a  teremtett  világegyetemben. 
Másrészről  viszont  a  törvények  soha  nem  redukálhatják  és  nem  is  képesek  redukálni  a 
részlegességeket elvont részlegességekre, illetve bármi módon kisebbíteni egyéni jellegüket. 
A törvények nem mások, mint Isten munkamódszereinek egyetemesítései a részlegességekkel. 
Isten bármely pillanatban vehet egy tényt, és új viszonyba állíthatja azt a teremtett törvénnyel. 
Ez azt jelenti,  hogy semmi öröklötten benne rejlő ok nincs magukban a tényekben, vagy a 
törvényekben, amiért ez ne történhetne meg. A tények és a törvények, a mulandó egy és sok 
viszonyának Istenbe ágyazott ez a fajta elképzelése az, amelyben megvalljuk, hogy hiszünk, s 
amire  szükségünk  van  ahhoz,  hogy  helye  legyen  a  csodáknak.  S  a  csodák  a  keresztyén 
álláspont szívében vannak.

Alapvető egyenlőség áll tehát fenn a teremtett egy és a teremtett sok között, vagyis a 
teremtett  valóság  különféle  összetevői  között.  Másrészt  létezik  közöttük  alárendeltségi 
viszony, ahogyan Isten elrendelte. A „mechanikus” törvények alacsonyabb szintűek, mint a 
„teleológiai” törvények. Természetesen mind a „mechanikus”, mind a „teleológiai” törvények 
teleológiaiak  abban  az  értelemben,  hogy  mindketten  engedelmeskednek  Isten  akaratának. 
Azután a világegyetem fizikai összetevőjének tényei is alacsonyabb rendűek, mint az ember 
akaratának,  és  értelmének  tényei.  Az  egyik  tény  és  törvény  eme  alárendeléséről  más 
tényeknek  és  törvényeknek  beszél  a  Szentírás  úgy,  mint  a  természet  ember  által  történő 
kormányzásáról.  A Szentírás  szerint  az  ember  királlyá  tétetett  a  természet  felett.  Neki  le 
kellett azt győznie. Azonban Isten számára kellett azt legyőznie. Ő egyúttal pap is volt Isten 
alárendeltségében úgy, ahogyan király is. Ahhoz, hogy Isten alárendeltségében legyőzhesse a 
természetet,  magyaráznia is kellett,  tehát próféta is volt Istennek alárendelve úgy, ahogyan 
pap és király.80

Egy  tény  és  törvény  alárendeltsége  magasabbrendű  teremtett  tényeknek  és 
törvényeknek különösen feltűnő módon a csoda fogalmában mutatkozik meg. Mikor Mózes 
megparancsolta  a tengernek:  váljon ketté,  hogy Izrael  száraz lábbal  kelhessen át,  a  fizika 
világegyetem  törvényei  lettek  félreállítva  az  ember  akaratának  rendeletére.  A  természet 
törvényeinek  alárendelése  az  ember  akaratának  azonban  avégett  történt,  hogy  az  ember 
akarata Istennek legyen alárendelve.

79 Az olvasó ismét észreveheti, mennyire ellentétes ez az álláspont az idealizmussal, s mennyire alapvetőnek 
mondott a teremtés tantétele.
80 Ez a fajta protestáns, vagy református dimenzionalizmus az, amit én szembeállítanék a Cecil de Boer által 
támogatott skolasztikus dimenzionalizmussal. Lásd a Bevezetést.
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A filozófia kortárs terminológiáját használva úgy fejezhetjük ki azt, amit a teremtett 
világegyetem egyik összetevőjének alárendeléséről mondtunk a teremtett világegyetem más 
összetevőinek,  hogy szóban forgó alacsonyabbrendű mindenségek előre jelzik  a magasabb 
rendűeket, és a szóban forgó magasabb rendű mindenségek visszatekintenek a szóban forgó 
alacsonyabbrendű mindenségekre. A szóban forgó mechanikus világegyetem alá van vetve a 
szervesnek,  és előre jelzi azt,  miközben a szerves visszatekint  a mechanikusra.  Egyúttal  a 
szóban  forgó  szerves  mindenség  előre  jelzi  a  szóban  forgó  intellektuális  és  erkölcsi 
mindenségeket, azok pedig visszatekintenek a szervesre.

3. A bűn és átka

Az előbbiekben vázolt teizmushoz most hozzá kell tenni a keresztyénséget. Az ember 
bűne miatt Isten átka alatt áll az egész teremtett világ. Az ember csatlakozott a Sátánhoz az 
Isten elleni lázadásban. Egyidejűleg Isten beiktatott a világba egy gyógyító befolyást a bűn 
ellen. Ez a gyógyító munka Krisztusban összpontosul.

Ő azért jött, hogy „az ördög munkáit lerontsa”. Igaz, Ő békességet hozni jött, de az 
Általa elhozandó békességet a sötétség erőinek teljes megsemmisítésén kell felépíteni. „Nem 
azért  jötte,  hogy  békességet  bocsássak,  hanem  hogy  fegyvert.”  Ez  volt  a  békesség 
Fejedelmének üzenete. Ennek az üzenetnek a hirdetése végett küldött prófétákat Maga előtt, 
majd apostolokat Maga után. Mikor a legjobban beburkolódzik ebbe az üzenetbe, mikor a 
leglelkesebb emiatt a békesség miatt, akkor kiáltja a zsoltáros: „Ne gyűlöljem-é, Uram a téged 
gyűlölőket? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket.” Míg a Földön volt, Krisztus egyedül lépett a 
küzdőtérre a Sátánnal, és győzedelmeskedett. János apostol látta Őt fehér lovon, győztesen, és 
hogy győzzön előjönni. Mikor látja a hadseregét lankadtan, elfáradva a küzdelemtől, az Ő 
harsonahangja  megparancsolja  nekik,  hogy öltsék  magukra  Isten  teljes  fegyverzetét.  Nem 
remeghetnek, ők a harcoló egyház, Isten népe. Csak akik küzdenek, azok nyernek a végén 
koronát.  S aztán valóban a béke következik.  A „minden dolgok újjá tételében” Őt,  Aki a 
trónon  ül,  körülveszi  majd  a  huszonnégy  vén  és  a  négy  élőlény  (lelkes  állat).  Az  egész 
teremtés  ott  lesz,  az  egész  teremtés  meg  lesz  váltva.  Egyetlen  disszonáns  hang  sem fog 
hallatszani. Mindenki a megváltott teremtés nagy énekét énekli. A megváltáson át a teremtés 
célja  megvalósult.  Hol  vannak  az  ellenségek?  Be  vannak  zárva  egy  hangot  kirekesztő 
kamrába. A Sátán elvesztette a csatát: Isten az Isten.81

Ez  tehát  nagy  vonalakban  a  létezés  keresztyén  elképzelése,  vagy  a  metafizika 
keresztyén elképzelése. Beszélhetünk róla úgy, mint a valóság kétrétegű elméletéről. Mikor az 
emberek azt kérdezik tőlünk: Mi hát a valóság, vagy a létezés a te elképzelése szerint? akkor 
nekünk  azt  kell  mondanunk,  hogy  mindaddig  nem  adhatunk  választ,  amíg  ketté  nem 
választhatjuk a kérdést. Számunkra Isten létezése a végső, miközben a teremtett létezés az 
eset természeténél fogva származtatott.

Ha pedig azt kérdezik: Mit gondolsz az örökkévaló és a mulandó viszonyáról? arra azt 
válaszoljuk, hogy az örökkévaló nem mint alapelv, hanem mint Személy, mégpedig abszolút 
személy  létezik  a  számunkra.  Ennek  megfelelően  nem  használjuk  az  örökkévalót  a 
mulandóval  kölcsönhatásban állóként,  hanem az örök Isten,  mint  a mulandó világegyetem 
személyes Teremtője elképzelését használjuk.

Ha pedig az emberek azt kérdezik, hogy mi az első, a válni valamivé, vagy a létezni, 
akkor azt kimondva válaszolunk, hogy először is, ez a fogalom Istenre nem alkalmazható. 
Isten létezése nincs alávetve a válni valamivé-nek. Ő örökkévaló lény. Ami pedig a teremtett 
létezést illeti, az Isten tervének következtében az, ami a válni valamivé folyamatában. Isten 
létezése tehát a teremtett világegyetem valamivé válása „előtti”. Az örökkévaló Egy-és-Sok 

81 Jesse de Boer nem szereti ezt a katonai és harcos nyelvezetet. Azonban mégis a Szentírásból származik. A 
békesség Fejedelme legyőzte a Sátán erejét.
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„megelőzi” a teremtett egyet és sokat. Az „előtti” és „megelőzi” szavakat idézőjelbe tettük. 
Rögtön meglátszik, hogy ha a valóságelméletünk helyes, akkor nem mondhatjuk egyszerűen, 
hogy Isten megelőzi  a  világegyetemet,  a  „megelőzi”  szót  mulandó (időbeli)  sorrendiségre 
vonatkoztatva. Miután Isten nincs alávetve az időnek, nem csomagolhatjuk be Őt a naptárba. 
Isten az időnek, mint a teremtett létezés egyik formájának a Teremtője is. Másrészt, ha azt 
mondjuk, hogy Isten „megelőzi” a teremtett világegyetemet ezalatt nem egyszerűen csak azt 
értjük, amit a logikai sorrendiség alatt értenek. Meg kell hagyni, Isten logikailag „megelőzi” a 
teremtett világegyetemet, de logikailag Ő amiatt a tény miatt megelőző, mert ténylegesen Ő 
teremtette  a  világegyetemet  annak  mulandó  formájával  együtt  a  semmiből.  A  mulandó 
(időbeli) teremtés fogalma nélkül a logikai függőség fogalma nem tartható fenn.

Most  már  világos,  hogy  a  valóság  természetéről  alkotott  elképzelésünk  ellentétes 
minden más valóságelmélettel, amikkel a filozófia történetében találkozunk. Ez később majd 
még  jobban  kiderül.  Most  azt  a  tényt  szeretnénk  kihangsúlyozni,  hogy  nem  tehetünk 
kevesebbet,  mint  vesszük  a  valóság  elképzelését,  ahogyan  a  Szentíráson  alapuló 
dogmatikában találjuk. S ezzel megközelítjük az ismeretelmélet problémáját, ami a következő 
fejezetünk témája.82

82 Christian Apologetics (tanmenet).
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3. fejezet: Keresztyén ismeretfilozófia

Eddig azt mondtuk ki őszintén, hogy keresztyénekként azt találtuk, amit hiszünk, hogy 
a Biblia Isten Ígéjeként kifejez. A Bibliából vettük Isten, az ember, Krisztus, az üdvösség és a 
végső dolgok tantételét. Református keresztyénekként szeretnénk megmutatni az embereknek, 
hogy  a  református  teológiára,  és  nem  a  római  katolicizmusra,  vagy  az  evangelikál 
protestantizmus valamelyik alacsonyabbrendű formájára van szükségük.

Mikor megpróbáljuk meggyőzni az embereket arról, hogy fogadják el a Szentírásban 
kijelentett tanításrendszer igazságát, akkor a keresztyén világnézetünkről beszélünk. S ezt a 
keresztyén  világnézetet  három  fő  részre  osztjuk:  keresztyén  lételméletre,  keresztyén 
ismeretelméletre,  valamint  keresztyén  erkölcs-  és  viselkedéselméletre.  A  keresztyén 
világnézetet  élesen el kell különítenünk a nem keresztyén világnézettől.  A keresztyén és a 
nem  keresztyén  világnézetek  közötti  különbségek  közül  a  legalapvetőbb  az,  hogy  a 
keresztyének a Teremtőt, míg a nem keresztyének a teremtményt imádják és szolgálják. Az 
emberiség  bukásán  keresztül  Ádámban,  az  első  emberben,  az  emberiség  képviselőjében 
mindenki  teremtményimádóvá vált.  De a Krisztus által  kimunkált  és a  Szentlélek  által  az 
egyes  emberekre  alkalmazott  megváltáson  keresztül  a  választottak  megtanulták,  ha  csak 
elviekben is, jobban imádni és szolgálni a Teremtőt, mint a teremtményt. Ők már hisznek a 
Szentírásban kínált valóságelméletben. Hisznek az önálló Istenben, a világegyetem minden 
dolgának  ez  által  az  Isten  által  történt  teremtésében,  az  ember  bukásában  a  történelem 
kezdetén, és a „minden dolgok újjá tételében” Krisztuson keresztül.

Ugyanolyan  fontos  azonban  rendelkezni  keresztyén  ismeretelmélettel  is,  mint 
amennyire  keresztyén  lételmélettel.  Senki  nem rendelkezhet  az  egyikkel  anélkül,  hogy ne 
rendelkezne a másikkal is. A modern gondolkodás főleg a ismeretelmélettel van elfoglalva. 
Keresztyénekként  tehát  szükségesnek  fogjuk  találni  a  keresztyén  ismeretelmélet 
szembeállítását a nem keresztyén ismeretelmélettel. Ám még így is világossá kell tennünk, 
hogy az ismeretelméletünk azért az, ami, mert a lételméletünk az, ami. Keresztyénekként nem 
kezdhetünk magáról a tudásról spekulálni.  Nem kérdezhetjük meg, hogyan tudunk anélkül, 
hogy meg ne kérdeznénk egyúttal, mit tudunk. Ismét a Keresztyén Apologetikából idézünk.

Kényszerítve  éreztük  magunkat,  hogy  a  valóság  természetével  kapcsolatos 
fogalmainkat a Bibliából vegyük. Azt azonnal elismerjük, hogy a valóság általunk bemutatott 
fogalma  csakis  tekintélyen  alapulhat.  A  létezés  ama  fogalma,  amint  bemutattunk,  sehol 
máshol nem található, csak a Bibliában. A Bibliát olyan komolyan vesszük, hogy az ismert 
valóság  egyetlen  területét  se  hagytuk  meg,  amellyel  a  Bibliából  származó  kijelentés 
összevethető lenne, vagy amelyet mérceként használhatnánk. Az igazság végső mércéjének 
magát a Bibliát tekintjük.

Mondani sem kell, hogy ez az eljárás öngyilkosságnak tűnik majd a legtöbb ember 
számára,  akik a filozófiát  tanulmányozzák.  Vajon nem az ember  saját  gondolkodásának a 
segítségével  kell  kigondolnunk a valóság és a tudás természetét?  Az élet  egy,  tekintélyen 
alapuló értelmezésének elfogadása csak akkor engedhető meg, ha megvizsgáltuk az általunk 
elfogadott tekintélynek az alapjait. Ha azonban nekünk kell meghatározni a tekintély alapjait, 
akkor többé nem fogadjuk el a tekintélyt illetékességi alapon. A tekintély csak akkor lehet a 
számunkra tekintély,  ha már tudtuk, hogy joga van illetékességet követelni.  Ez pedig csak 
akkor  lehetséges,  ha  előre  ismertük  annak  a  tekintélynek  a  természetét.  Azaz,  lenne  egy 
lételméletünk,  melyet  már  a  vizsgálatok  kezdetétől  fogva  biztosnak  vennénk.  Ebben  az 
esetben nem lennénk képesek korrektül meghallgatni az ellentétes nézeteket.

Eme ellenvetés kijelentésének modern módja dr. Edgar A. Singer Notes on Experience 
and Reflection  című művében található.83 Dr.  Singer azt  mondja nekünk, hogy a  filozófia 
83 Ki nem adott tanmenet.
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dolga  megkérdezni:  Miképpen  ismerünk?  Más  szóval,  Singer  szerint  az  ismeretelméleti 
kérdés feltehető, és fel is kell tenni anélkül, hogy bármit mondanánk a lételméleti kérdésről.

Vajon dr. Singer eme álláspontja tartható? Tegyük fel az érv kedvéért igaznak, hogy 
olyan lény, amilyennek Istent leírtuk, valóban létezik. Akkor vajon nem lenne joga ennek az 
Istennek  tekintéllyel  szólni  hozzánk?  Vajon  annak  kimondásával,  hogy  a  tudás  kérdése 
független  a  létezés  kérdésétől  nem  zártuk  ki  az  egyetlen  lehetséges  választ  magának  a 
tudásnak  a  kérdésére?  Ha  Isten  lénye  olyan,  amilyennek  a  Szentírás  bizonyságtételének 
alapján  találjuk,  abból  az  következik,  hogy  a  mi  tudásunk  csak  abban  a  mértékben  lesz 
valóságos tudás, amilyen mértékben megfelel az Ő tudásának. Azt mondani, hogy nem kell 
kérdéseket feltennünk a valóság természetéről, mikor a tudás természetéről kérdezünk, nem 
semlegességet jelent, hanem valójában a keresztyén válasz kizárását a tudás kérdésére.

Az, hogy Singer a legelejétől  fogva kizárta a keresztyén választ  a tudás kérdésére, 
kiderül  a  tényből,  hogy a  kérdésre  adandó  válasz  keresése  során  azt  állítja:  a  lehetséges 
legtöbb, a tudásáról híres emberhez el kell mennünk ahhoz, hogy tudással rendelkezhessünk.84 

Annak  elképzelése,  hogy  elmenjünk  Egyvalakihez,  Akinek  a  véleménye  értékesebb  lehet 
másokénál még akár csak azért is, mert hitelesebb mások véleményénél, szóba se kerül. A 
Paradicsomban Éva odafordult mindenkihez, akihez csak tudott, s akik a tudásukról voltak 
híresek.  Isten  és  a  Sátán  egyformán  híresek  voltak  erről.  Látszólagosan  Isten  nem 
gondolkodott  helyesen  a  Sátán  tudásáról,  és  a  Sátán  sem  gondolkodott  helyesen  Isten 
tudásáról,  de  mindketten  helyesen  gondolkodtak  a  saját  tudásukról.  Évának  kellett  tehát 
súlyozni ezeket a hírneveket. Számára merült fel a kérdés: Miképpen tudhatjuk?

A probléma, amivel Éva szembesült, nagy volt. Isten azt mondta neki, hogy biztosan 
meghal, ha eszik a tiltott fáról. Számszerűen csak egyetlen álláspont volt az egyik oldalon, és 
egyetlen volt az ellentétes oldalon. A hírnév kérdését tehát nem dönthette el a számok alapján. 
Neki magának kellett eldönteni a hírnév kérdését tehát indítványozással és szavazással. Isten 
azt  állította,  hogy  Ő  a  Teremtő.  Azt  állította,  hogy  az  Ő  létezése  végső,  míg  a  Sátáné 
teremtett,  tehát  Isten  létezésétől  függő.  Sátán  valójában  azt  mondta,  hogy  nem  kell 
foglalkoznia a létezés eme problémájával. Azt mondta Évának: neki magának kell eldöntenie 
a Miképpen tudunk? kérdését anélkül,  hogy feltenné a Mit Tudunk? kérdést.  Azt mondta, 
semlegesnek kell lennie a saját magyarázatát és Isten magyarázatát  illetően arról, hogy mi 
történik,  ha  eszik  a  tiltott  fáról.  Éva  figyelmen  kívül  hagyta  a  létezés  kérdését  a  tudás 
kérdésének megválaszolása során. Azt mondta: összegyűjt annyi véleményt,  amennyit  csak 
képes azoktól, akik a tudásukról híresek, majd a különböző nézeteknek korrekt meghallgatást 
biztosít.85

Különösen azt kell megfigyelnünk ebben, hogy Éva valójában nem kerülte ki a Mit 
tudunk?  kérdést.  Közvetve  nagyon  határozott  választ  adott  erre  a  kérdésre.  Egy  tagadást 
mondott ki Isten létezésével kapcsolatosan. Tagadta Isten létezését, mint végső létezést. Ezzel 
tehát valójában azt állította, hogy az összes létezés lényegileg egy szinten áll.

Egyidejűleg  nagyon  határozott  választ  adott  a  Miképpen  tudunk?  kérdésre  is.  Azt 
mondta:  Istentől  függetlenül  tudunk.  Azt  mondta,  Isten  tekintélyét  neki  magának  kell 
ellenőriznie.  Azaz,  ő  akarta  elfoglalni  a  végső  tekintély  helyét.  Kétsége  sem  volt  Isten 
tekintélyének  ellenőrzése  felől  a  megtapasztalás,  valamint  a  megtapasztalásra  adott 
válaszreakció segítségével. Sőt, ő maga az, akinek a végső tekintéllyel kell rendelkeznie.

Kiderül  tehát,  hogy  a  létezés  elméletének  általunk  vázolt  változata  beleillik  a 
Bibliának, mint Isten hiteles kijelentésének az elképzelésébe. Ez a létezés, melyről a Biblia 
beszél,  nem  beszélhetett  másként,  csak  abszolút  tekintéllyel.  Végső  soron  nekünk  két 

84 5. oldal
85 Van Halsema vádja, miszerint számomra „a metafizikai helyzetnek csak másodlagos jelentősége van” (The 
Calvin Forum, 1953. december, 85. oldal) itt ugyanúgy, mint bárhol az írásaimban a valósággal ellentétesnek 
tűnik.
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ismeretelmélet között kell választanunk. Az egyik elmélet szerint Isten a végső Bíró, a másik 
elmélet szerint az ember az.

Ahhoz, amit elmondtunk, most ezt a további dolgot kell hozzátenni. A bűn az ember 
szívében  és  elméjében  végezte  a  legnagyobb  rombolást.  Az ember  „halott  a  bűneiben  és 
vétkeiben”. Ha az ember részéről szükséges az Isten jogos elismerése az Őt megillető helyen, 
az embernek meg kell újulnia. Újjászületés nélkül nem láthatja meg „az Isten országát”.

A bűn az ismeret területén abban a tényben mutatkozik meg, hogy az ember megteszi 
önmagát minden magyarázatot illetően a végső bírónak. Isten tekintélyének elismerését pedig 
elveti.  Már szemléltettük a bűnös ember viselkedését Ádám és Éva történetével. Az ember 
kinyilatkoztatta a függetlenségét Istennel szemben.

Ez  azt  jelenti,  hogy  a  teljes  kép  érdekében,  amit  az  embernek  magának  kell 
megkeresnie,  neki a Szentíráshoz,  mint  végső Bíróhoz kell fordulnia.  Még mindig tanul a 
természetből,  de amit a természet tanít,  azt kapcsolatba kell  hoznia a Szentírás tanításával 
annak érdekében, hogy helyesen érthesse.86

1. Isten önismerete

Nekünk tehát kétszintű tudáselméletünk van ugyanúgy, ahogyan a valóságelméletünk 
is  kétszintű.  A  kettő  együtt  áll,  vagy  bukik.  Isten,  állítottuk,  önmeghatározó.  Neki  nincs 
nemlétezése  önmagával  szemben,  amiből  kiindulva  neki  bármilyen  mértékben  szükséges, 
vagy  lehetséges  értelmeznie  önmagát.  Ő  mindentudó.  Azért  mindentudó,  amiért  az,  ami 
önálló  lényként.  Másrészről  hozzá  kell  tennünk,  hogy  Isten  lényének  természete  teljes, 
kimerítő öntudatot igényel. Isten lénye azonos értelmű az Ő öntudatával.

Ezt a dolgot fontos kihangsúlyozni.  Vannak, akik azt mondják, hogy Isten létezése 
abszolút, de a tudata alá van vetve a pillanatok egymásutániságának. Ezt az elméletet annak 
érdekében  alkották  meg,  hogy  segítsen  megérteni:  miképpen  lehet  Isten  tudatában  az 
egymásutániságnak a mi időbeli világunkban. Az arminiánus teológus Watson a Theological  
Institutes  című  művében  a  következőképpen  okoskodik  azokkal  az  ismeretekkel 
kapcsolatosan, melyekkel Isten rendelkezik az időbeli eseményekről: „Az időtartam Istenre 
vonatkoztatva  nem több,  mint  kiterjesztése  annak az  elképzelésnek,  ahogyan  önmagunkra 
vonatkoztatjuk,  s  ha  arra  biztatnak  minket,  hogy  ezt  valami  lényegileg  különbözőnek 
képzeljük el, az annyi, mintha arra biztatnának: fogjuk fel a felfoghatatlant”.87 A Watson által 
felvetettek  megválaszolásához  az  alábbiakat  mondjuk:  ha  az  örökkévalóság  elmélete 
próbájának  akarjuk  megtenni  az  idő  és  az  örökkévalóság  viszonya  megértésének 
lehetségességét,  akkor  hamarosan  teljesen  szakítanunk  kell  Isten  örökkévalóságával.  Egy 
örökkévalóság,  amelynek  a  viszonyát  az  idővel  nekünk képeseknek kell  lennünk felfogni, 
romboló Istennek, mint önálló lénynek az örökkévalóságára nézve.  Ha bevezetjük az időt, 
vagy  a  pillanatok  egymásutániságát  Isten  tudatába  annak  érdekében,  hogy  megérthessük, 
miképpen viszonyul Isten az időhöz, akkor viszont azt is meg kell kérdeznünk magunktól, 
miképpen viszonyul Isten tudata Isten lényéhez. Azaz, ugyanazon okból be kell vezetnünk a 
pillanatok egymásutániságát Isten lényébe is, amiért bevezettük azt Isten tudatába.

Ellentétben  ezzel  a  Szentírás  Istent  mindentudónak,  és  teljesen  önállónak  írja  le. 
Istenben nem létezhet a lehetségesség rejtett mélysége, mely a saját tudata által nem ismert. S 
nem lehet semmi a nemlétezésben, amire Istennek várnia kellene, mielőtt  teljesen tudatára 
ébredhetne Önmagának. Istennek az idővel fennálló viszonyával kapcsolatos gondolkodásunk 
korlátait nem használhatjuk mérceként  Isten tudata természetének meghatározásához.

86 Az olvasónak ismét eszébe juthat Daane vádja, miszerint az én gondolkodásomat nem a bibliai kategóriák 
uralják.
87 1. kötet 357. oldal
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Meg  kell  jegyezni,  hogy  csak  amennyiben  valljuk,  hogy  Isten  létezése  és  tudata 
azonos értelmű, akkor kerülhetjük el a panteizmust. Ha a tudás és a létezés nem azonosak 
Istenben, mint Hozzá tartozó jellemzők, akkor függővé tesszük Őt valami Rajta kívül állótól. 
Ebben az esetben Isten tudata az időbeli valóságtól válik függővé, azzal pedig Isten létezése is 
ettől az időbeli valóságtól válik függővé.88

Igaz, hogy Spinoza, a panteista szintén használhatja a kifejezést, miszerint a tudás és a 
létezés  azonosak  Istenben.  Ami  azonban  a  mi  álláspontunkat  teljesen  ellentétessé  teszi 
Spinozáéval, vagy bármely más nem teista gondolkodási rendszerével, az nem más, mint a 
tény, hogy mikor mi azonosítjuk a tudást és a létezést Istenben, akkor mi csak az Isten saját 
létezésének és az Ő tudásának viszonyára gondolunk. Amint majd később látni fogjuk, a tudás 
és a létezés Istenen belüli  azonosságához kötjük azt a reményünket és meggyőződésünket, 
hogy az emberi állítások lehetségesek.

Nem  vonakodunk  kihangsúlyozni  tehát,  hogy  Isten  rendelkezik  teljes  belső 
következetességgel. Ami Isten saját Személyét illeti, az alany a tudás tárgya. Az Ő önismerete 
tehát teljességgel analitikus (elemző). De nem azt akarjuk mondani ezzel, hogy Istennek át 
kellett  mennie  Önmaga  áttekintésének  folyamatán,  és  így  kell  információt  gyűjtenie 
Önmagáról. Az analitikus fogalom azonban a filozófia területén önállóságot kezdett jelenteni. 
Az  analitikus  tudás  a  szintetikus  tudástól  eltérően  olyan  tudást  jelent,  amit  nem  egy 
olyasvalamire utalással  lehet összeszedni, ami megismerőtől függetlenül létezik.  Isten nem 
úgy ismeri  Önmagát,  hogy valamivel  összeveti  és szembeállítja  Magát.  Még csak a  Rajta 
kívül létező nemlétezéssel sem teszi ezt. Ő Önmagát az átlátás egyetlen örök cselekedetével 
ismeri. Istenben tehát a valóságos racionális, és s racionális valóságos.89

2. Isten ismerete a világról

Az  előző  bekezdésekben  Isten  önismeretéről  beszéltünk.  Most  az  Istennek  az 
Önmagán  kívüli  dolgokkal  kapcsolatos  ismeretének  természetét  fogjuk  vizsgálni.  Itt  kell 
rátérnünk  a  teremtés  tantételére.  Istennek  az  örökkévalóságtól  fogva  megvolt  a  terve  a 
világegyetem  megteremtésére.  Nagyjából  és  hasonlóképpen  hasonlíthatjuk  ezt  ahhoz  a 
tervrajzhoz, amivel egy vállalkozó rendelkezik arról a házról, amit felépíteni készül. Mikor a 
vállalkozónak megvan a terve, azzal még nincs meg a háza. Egy dolog elképzelése, valamint 
annak a dolognak a valósága a számára nem ugyanaz. Hasonlóképpen Istennek is megvolt a 
terve  a  világegyetemről  az  örökkévalóságtól  fogva.  Spinoza  ebből  arra  a  következtetésre 
jutna, hogy a világegyetem tehát az örökkévalóságtól fogva létezett. Így használná az egész 
valóság  azonosságáról  alkotott  alapelvét,  belefoglalván  abba  Istent,  a  világegyetemet,  és 
minden  racionalitást.  Ezzel  teljességgel  ellentétben  mi,  keresztyének,  valljuk  a  semmiből 
történt  teremtés  elképzelését.  Kifejezetten  kijelentjük,  hogy  Istennek  a  világegyetemről 
alkotott örök terve nem foglalta magában a világegyetem örök teremtettségét.

Egészen nyilvánvalóan szembesültünk itt egy problémával. Azt mondtuk, hogy Isten 
önismerete analogikus. Azt mondtuk, és sokszor ismételtük, hogy nem volt, és nem is lehetett 
semmiféle nemlétezés Istennel szemben, ami meghatározó lenne az Ő számára. Azaz, a váltó 
látszólag  a  panteista  irány  felé  van  állítva.  Azt  mondtuk,  Isten  önismerete  azonos  az  Ő 
lényével. Ebből nem az következne, hogy Isten ismeretét a világegyetemről a világegyetem 
létezésével kellene azonosítani?

Ez az érv az ellentettje annak az érvnek, amelyik azt mondja, hogy rendelkeznünk kell 
a pillanatok egymásutániságával Isten tudatában ahhoz, hogy Istent úgy képzeljük el, mint 

88 Az olvasó ismét észreveheti, milyen éles ellentétben áll a keresztyén nézet az idealizmussal és a panteizmussal.
89 Az olvasó megfigyelheti, hogy ennek a szakasznak a gondolattartalma ellentétes Spinoza, Hegel és más 
idealisták gondolkodásával. A kritikusaim azt feltételezik, hogy a szavak azonossága a szavak jelentésének 
azonosságát is jelenti.
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Aki felfogja az idő múlását a világegyetemben. Ez utóbbi érvet azon az alapon vetettük el, 
hogy nem teista feltételezésből indul ki. Azzal a feltevéssel kezdi ugyanis, hogy az időbeli az 
örökkévalóval kapcsolatos fogalmaink mércéje, pedig valójában az örökkévalónak kell lenni a 
mércénknek az időbeli megértéséhez. Meg kell hagyni, az emberi tapasztalatainkkal kezdjük, 
mulandó lényként ismervén el önmagunkat. Ha azonban öntudatosan gondolkodunk, látnunk 
kell, hogy önismeretünk, mely szerint mulandó lények vagyunk, előfeltételezi Isten ismeretét 
Önmagáról,  mint  örökkévaló  lényről.  Most  nem próbáljuk  meg  kidolgozni  ezt  az  állítást. 
Most  csakis  azzal  törődünk,  hogy  ténykérdésként  mutassunk  rá:  az  elképzelhető 
legalapvetőbb ellentéttel foglalkozunk, ami a keresztyén és a nem keresztyén ismeretelmélet 
között lehetséges. A keresztyénség a valóságot az örökkévaló, öntudatos isteni Személyből 
kiindulva értelmezi, a nem keresztyén gondolkodás viszont az Istentől független létezésből 
indul ki.

Azt az állítást tehát, miszerint ha Isten lényét és létezését egynek tekintjük, akkor az 
örökkévaló teremtést is vallanunk kell, el kell utasítanunk, mint antiteista feltevésen alapulót. 
A véges, teremtett lény az, aki nem képes felfogni, miképpen rendelkezhet Isten teljességgel 
átfogó tudással az egész valóságról Önmaga mellett anélkül, hogy oly módon határozná meg 
annak a „külső” valóságnak a természetét, ami azt értelmetlenné tenné. A véges értelem az, 
ami determinizmust  von le abból a kijelentésből,  miszerint  Istenben a létezés és a létezés 
ismerete azonosak.

A véges elme tehát, ha teológiailag gondolkodunk, nem tehető meg annak mércéjéül, 
hogy mi a lehetséges és mi a lehetetlen. Az isteni elme a lehetségesség meghatározója. Arra a 
következtetésre  jutunk  tehát,  hogy  Istennek  a  világegyetemmel  kapcsolatos  tudása  is 
analitikus.  Istenek  a  világegyetemmel  kapcsolatos  ismerete  az  önismeretétől  függ.  Isten  a 
világegyetemet  a világegyetemre vonatkozó örök tervének megfelelően alkotta  meg. Isten, 
meg kell hagyni, Önmagán „kívüliként” tekint a világegyetemre, és az emberek gyermekeire. 
Úgy tekint most rájuk, mint ténylegesen létezőkre, akik a maguk dolgával vannak elfoglalva, 
mert  az  örökkévalóságtól  fogva  úgy  tekintett  rájuk,  mint  egyszer  majd  létezőkre.  Azzal 
kapcsolatos ismeretei, ami most zajlik a világegyetemben, logikailag attól függnek, amit az 
örökkévalóságtól fogva elhatározott a világegyetem vonatkozásában.

3. Az ember istenismerete

Mindez ismét kifejezhető más nézőpontból is annak kimondásával,  hogy az emberi 
tudás  és  az  isteni  analogikusak.  Nem  kerülhetjük  el  annak  a  kérdésnek  az  egyértelmű 
eldöntését, hogy kinek a tudását, az emberét, vagy az Istenét tesszük meg a másik mércéjének. 
Az  egyiknek  kell  lenni  az  eredetinek,  míg  a  másik  az  eredeti  analógja.  Az  egyiknek 
meghatározónak, a másiknak alárendeltnek kell lenni. A római katolikus teológia itt két úrnak 
próbál meg szolgálni. Szintén beszél a teremtett létezésről, valamint az emberi tudásról, mint 
az  isteni  tudás  analógjáról,  de  valójában  nem  veszi  ezt  komolyan.  Filozófiájában  és 
apologetikájában a katolicizmus úgy gondolkodik, ahogyan az ember önmagából kiindulva 
képes, azaz Istenre való utalás nélkül határozza meg a tudás természetét és lehetségességét. 
Másrészről  a  titkokra,  mint  az  ember  felfogóképességét  meghaladó  dolgokra  utal. 
Protestánsokként  azonban  határozottan  Istent  kell  választanunk  eredetinek  az  ismeret 
szituációban.

Az első megemlítendő dolog az istenismeretünkkel kapcsolatosan az, hogy igaznak, 
vagy  objektívnek  kell  lennie.  S  hogy  ez  így  van,  az  ismételten  benne  foglaltatik  az 
istenfogalmunkban. Isten elemző módon, és teljességgel ismeri Önmagát, következésképpen 
elemző  módon  és  teljesen  kell  ismernie  mindent  Önmagán  kívül.  Istennek  természetesen 
valóságos  tudással  kell  rendelkeznie  rólunk,  és  általánosságban  a  világegyetemről. 
Létezésünk,  célunk,  elnevezésünk  és  fogalmi  tartalmunk  Istentől  származnak.  Már  teljes 
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mértékben értelmezettek voltunk, mielőtt létezni kezdtünk volna. Isten töviről-hegyire ismer 
minket,  ismeri  a  szívünk  gondolatait.  Nem  rendelkezhetnénk  létezéssel  és  céllal  Isten 
létezésétől és céljától elkülönülten. Mindez az utat alkotja Istentől hozzánk. S biztos, hogy 
visszamehetünk Istenhez azon az úton, amelyet arra használt, hogy megteremtsen minket. Ha 
építek egy utat egy város felépítése végett, akkor a városlakók visszajöhetnek hozzám azon az 
úton, amit én építettem. Természetesen mondhatjuk, hogy valaki megsemmisítheti azt az utat, 
amit  én építettem. Ebben az esetben a város még mindig létezik,  de a lakói nem jöhetnek 
vissza hozzám. Ez azonban nem vonatkoztatható az Istennel fennálló kapcsolatunkra. Isten 
nemcsak pusztán létezésre hozott minket, de a célunk is Istentől függ. S a célunk nem érhető 
el máshogyan, csak a történelem folyamatában. Isten azért teremtette az embert, hogy konkrét 
végcélt érjen el, nevezetesen Isten dicsőségét, s Isten is így éri el a saját végcélját. Emiatt ha 
az Isten és az ember közötti utat leromboltnak tartjuk, az azt is jelentené, hogy többé nem 
létezünk, így az egész kérdés semmivé foszlik.

Ebből biztonsággal következtethetünk arra, hogy ha Isten az, Akinek mondja Magát, 
nevezetesen egy szükségszerűen létező lény, mint a koherencia önmagában teljes rendszere, 
mi pedig öntudatos lényekként létezünk, akkor valódi tudással rendelkezünk Róla. (Most nem 
beszélünk a bűn kérdéséről. Az erkölcsi,  nem metafizikai kérdés. Istentől való metafizikai 
függőségünket a bűn nem törölte el.) Mindezt teológiailag fejezzük ki, mikor azt mondjuk, 
hogy  az  ember  Isten  képmására  teremtetett.  Ez  Istenhez  hasonlóvá  teszi  az  embert,  és 
biztosítja számára a valódi istenismeretet. Ő ismer minket, ezért mi is ismerjük Őt, és tudjuk, 
hogy ismerjük Őt. Isten a világosság, ezért nekünk is van világosságunk.

Amilyen  fontos  ahhoz  ragaszkodni,  hogy  istenismeretünknek  azért  kell  valódinak 
lenni, mert Isten az, ami, ugyanolyan fontos ahhoz is ragaszkodni, hogy istenismeretünk nem, 
és nem lehet átfogó. Mi Isten teremtményei vagyunk. Nem ismerhetjük Istent átfogó módon, 
és  nem  remélhetjük,  hogy  valaha  is  átfogó  módon  fogjuk  Őt  ismerni.  Mikor  eljutunk  a 
mennybe, akkor többet fogunk tudni, mint most, de akkor sem fogunk átfogó módon ismerni.

Mi tehát hasonlók vagyunk Istenhez abban, hogy tudásunk valódi, s nem hasonlítunk 
Istenre abban, hogy a tudásunk nem átfogó. Mikor azt mondjuk, hogy Isten számunkra titok, 
ezalatt  nem azt  értjük,  hogy a  vele  kapcsolatos  ismereteink  nem valódiak,  még  ameddig 
terjednek is. Mikor azt mondjuk, hogy Isten transzcendens felettük, vagy hogy „az abszolút 
Más”, ezalatt  nem azt értjük, hogy nincs racionális kapcsolat közöttünk és Isten között.  A 
keresztyénség végső soron nem abszolút irracionalizmus,  hanem abszolút „racionalizmus”. 
Valójában  szembeállíthatunk  bármilyen  nem  keresztyén  ismeretelméletet  a  keresztyén 
ismeretelmélettel  annak  kimondásával,  hogy  a  keresztyén  ismeretelmélet  egy  végső 
racionalizmusban, míg az összes többi rendszer egy végső irracionalizmusban hisz.

Mikor azt mondjuk, hogy keresztyénekként egy végső racionalizmusban hiszünk, mi 
természetesen  nem  képzelünk  semmi  olyasmit,  miszerint  mi,  mint  emberi  lények 
rendelkezünk, vagy valaha is rendelkezhetünk majd átfogó racionális ismeretekkel Istenről. 
Épp az imént jelentettük ki az ellenkezőjét. Itt is megkülönböztethető minden nem keresztyén 
ismeretelmélet a keresztyén ismeretelmélettől abban, hogy csak a keresztyén ismeretelmélet 
nem állítja  önmaga elé ideálként  az átfogó tudást  az ember számára.  Ennek oka az, hogy 
vallja: átfogó tudás csak Istenben található. Igaz, hogy ha lennie kell valahol valódi tudásnak, 
akkor lennie kell átfogó tudásnak is valahol, de ennek az átfogó tudásnak nem kell bennünk 
lennie, s nem is lehet: Istenben kell annak lennie.

4. Az ember ismeretei a világegyetemről

Amit az ember istenismeretéről mondtunk, az valójában meghatározó ahhoz, amit az 
embernek  a  világegyetemmel  kapcsolatos  ismereteiről  kell  mondanunk.  A  világegyetem 
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kifejezés  alatt  most  az  egész  teremtett  világot  értjük,  beleértve  magát  az  embert  is,  a 
környezetével egyetemben.

Az első kérdés, amit fel kell tennünk az istenismeretünk, valamint a világegyetemmel 
kapcsolatos ismeretünk viszonyának vonatkozásában, hogy a kettő közül melyik az első?

Az  ember  nem  tehet  mást,  mint  azonnal  ismerheti  önmagát  a  környezete 
vonatkozásában. A tudás alanyának ismernie kell önmagát a tudás tárgyának vonatkozásában, 
valamint azzal szemben.

Az  állítás  mely  szerint  az  embernek  ismernie  kell  magát  a  környezetével  való 
viszonyában,  nem pusztán  tapasztalati  megfigyeléssel  szerzett  általános  megfontolás.  Bele 
van ágyazva a keresztyén teizmusnak magába az alapjába. Ez meglátható az Istenről és az 
Istennek a teremtett világegyetemmel fennálló kapcsolatáról alkotott elképzeléseinkre történő 
ismételt utalással. Az ember Isten létezésénél fogva létezik. Az ember környezete megelőzi az 
embert. Isten az ember végső környezete, s ez a környezet teljességgel magyarázza az embert, 
akinek ismernie kell önmagát.

Más  szóval,  az  ember  környezete  nem  személytelen.  Sőt,  nem  pusztán  abban  az 
értelemben  személyes,  hogy  a  saját  megjelenésével  egyszerre  vannak  benne  más  véges 
személyek  is,  akikkel  kapcsolatban  ismeri  az  ember  személynek  önmagát.  A  véges 
személyiségeknek  a  más  véges  személyiségekkel,  valamint  más,  személytelen  dolgokkal 
fennálló kapcsolata mögött ott áll Isten abszolút személyisége. A kérdés mögött, miszerint az 
embernek más véges személyiségekre, vagy véges személytelen környezetre van szüksége, áll 
az ember közvetlen környezete (végső)90 környezetének a kérdése. Az Isten az ember végső 
környezete,  s  ez  a  végső  környezet  ellenőrzi  az  ember  közvetlen  környezetének  egészét, 
valamint magát az embert is. Az ember saját közvetlen környezetét, valamint magát az embert 
is Isten már értelmezte. Még az egész világegyetem megjelölése is Isten értelmezésénél, vagy 
tervénél  fogva  létezik.  Azaz,  megválaszoltuk  az  időbeli  sorrendiség  kérdését  a  logikai 
sorrendiség  kérdésének  megválaszolásával.  Miután  az  ember  istenismerete  logikailag 
alapvetőbb,  mint  a  világegyetemmel  kapcsolatos  ismerete,  ezért  közönyösek  lehetünk  az 
időbeli sorrendiség vonatkozásában. Még ha a pszichológiai megtapasztalásunk során azelőtt 
ismerjük  is  meg  önmagunkat,  és  a  minket  körülvevő  világegyetemet,  mielőtt  öntudatosan 
beszélnénk Istenről, akkor is egész idő alatt ismertük Istent, ha bármi mást is valóságosan 
ismertünk.

Állandóan  úgy  hangsúlyoztuk  ki  az  Istenről  alkotott  fogalmunkat,  mint  alapvetőt 
minden  más  számára,  amiben  egy  keresztyén  hisz.  Ez  azért  van  így,  mert  Isten  létezik, 
mégpedig szükségszerűen. Emiatt semmiféle valódi értelemben sem ismerhetjük önmagunkat, 
míg meg nem ismertük Istent. Ő a mi végső, ezért tehát nélkülözhetetlen környezetünk. Ezért 
ha ismerjük Őt, akkor valóságosan ismerjük, noha nem átfogó módon.

Mindebből az is következik, hogy a világot is valóságosan ismerjük, bár nem átfogó 
módon azt sem.

Állításunk  a  tudás  objektivitásáról  a  világegyetem vonatkozásában  soha nem lehet 
teljes és kielégítő mindaddig, amíg kapcsolatba nem hozzuk mind a tudás alanyát,  mind a 
tudás  tárgyát  Istennel.  Vég  nélkül  vitatkozhatunk  pszichológiai  problémákról  teljesen 
gyümölcstelenül,  ha nem vagyunk hajlandók behozni  a valóság természetének metafizikai 
kérdését.91 Ha  a  teremtéssel,  azaz  az  emberi  tudásnak  mind  az  alanya,  mind  a  tárgya 
eredetével kapcsolatos elképzelés igaz, akkor létezik objektív tudás, és léteznie is kell. Ebben 
az  esetben  a  tárgyak  világa  azért  alkottatott,  hogy a  tudás  alanya,  nevezetesen  az  ember, 
értelmezze  azt,  Istennek  alávetve.  Anélkül,  hogy  az  ember  az  Isten  dicsőségére  ne 
magyarázná a világegyetemet,  az egész világnak nem lenne semmi értelme. Az alany és a 

90 Az eredeti angol szövegből a „végső” szó hiányzik.
91 Figyeljük meg a teremtés tantételének, ezzel együtt az idealistától lekülönített keresztyén metafizikának 
tulajdonított alapvető fontosságot.
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tárgy  tehát  illeszkednek  egymáshoz.  Másrészről,  ha  az  Isten  általi  teremtés  keresztyén 
elmélete  nem  igaz,  akkor  azt  valljuk,  hogy  nincs,  és  nem  is  lehetséges  objektív  tudás 
semmiről.  Ebben  az  esetben  egy  dolog  sem  áll  viszonyban  a  többivel  ebben  a 
világegyetemben, s nem is állhatnak gyümölcsöző kapcsolatban egymással. Hisszük, hogy a 
tudás objektivitása kérdésének ez az egyszerű alternatívája a világegyetem dolgait illetően.

Az egyik kérdés, mellyel kapcsolatosan nagy volt a zűrzavar, mikor az emberi tudás 
objektivitásáról beszélünk, az, hogy vajon a világról alkotott emberi tudásnak átfogónak kell-e 
lennie ahhoz, hogy valódi lehessen. Néha azt mondják: noha nem remélhetjük, hogy valaha is 
átfogó tudással fogunk rendelkezni Istenről, remélhetjük, hogy egyszer, vagy akár már most 
átfogó tudással fogunk rendelkezni a világegyetemről. De hisszük, hogy pontosan abból az 
okból,  amiért  nem rendelkezhetünk  átfogó  tudással  Istenről,  nem rendelkezhetünk  átfogó 
tudással semmi más dologról sem. Nem mintha ebben a világban bármi is annyira végtelen 
lenne,  mint  Isten,  és  ezért  nem  megismerhető  kimerítően,  hanem  ismét  csak  az  Isten 
végtelensége teszi a számunkra lehetetlenné a dolgok átfogó módon történő megismerését a 
világegyetemben. Ennek okát nem kell soká keresni. A dolgokat ebben a világegyetemben az 
Istennel fennálló viszonyukban kell értelmezni. A tudás tárgya nincs helyesen értelmezve, ha 
jóllehet kapcsolatba van hozva az emberi  elmével,  de nincsen kapcsolatba hozva az isteni 
elmével.  Isten  a  magyarázat  végső  kategóriája.  Mi  viszont  nem  vagyunk  képesek  teljes 
mértékben megérteni Istennek a teremtett dolgokra vonatkozó tervét, ezért nem érthetjük meg 
teljesen magukat a dolgokat sem.

Látjuk, hogy a világegyetemről alkotott tudásunknak valódinak kell lenni, mert annak 
az Istennek vagyunk a teremtményei,  Aki mind minket,  mind a világegyetemet teremtette. 
Aztán a világegyetemről alkotott tudásunk átfogó sem lehet, mert az Istenről alkotott tudásunk 
sem lehet átfogó.

Szólnunk  kell  egy  szót  az  ellentmondások  (antinómiák)  kérdéséről.  Azonnal 
következtetni lehet arra, hogy mit értünk mi, keresztyének, az ellentmondások alatt.92 Ezek 
abban a tényben rejlenek,  hogy az emberi  tudás soha nem lehet teljességgel átfogó tudás. 
Minden tudással kapcsolatos ügylet rendelkezik valahol egy vonatkoztatási ponttal Istenhez. S 
miután Isten nem fogható fel teljesen a számunkra, így kénytelenek vagyunk abba lépni, ami 
egész  tudásunkban  ellentmondásnak  látszik.  A  tudásunk  analogikus,  tehát  látszólagos 
ellentétet tartalmazónak is kell lennie. Azt mondjuk, hogy ha egyáltalán lennie kell bármiféle 
valóságos  tudásnak,  akkor  Istenben  lennie  kell  egy  abszolút  ismeretrendszernek.  Ahhoz 
ragaszkodunk tehát, hogy mindent Isten ama abszolút ismeretrendszeréhez kell viszonyítani. 
Mi magunk azonban nem érthetjük meg teljes mértékben azt a rendszert.

Szemléltethetjük  is  itt,  hogy  mire  gondolunk,  ha  vesszük  a  dolgok  keresztyén 
értelmezésének egyik kiemelkedő paradoxonját, nevezetesen Isten tanácsvégzésének és a mi 
imáinknak  a  viszonyát.  Konkrétan  szólva  azt  mondjuk,  hogy  egyrészről  az  imáink 
megváltoztatják a dolgokat, másrészről viszont azt, hogy minden Isten tervének megfelelően 
történik, Isten terve pedig megváltozhatatlan.

Itt annak kimutatásával törődünk, hogy az eset természeténél fogva lennie kell efféle 
paradoxonnak,  vagyis  látszólagos  ellentmondásnak  az  emberi  tudásban.  Isten  tőlünk 
függetlenül  is  Önmagában  teljesként,  mindenestől  dicsőségesként  létezik.  De  mégis 
megteremtette a világegyetemet, hogy az Őt dicsőítse. Ez a dolog rejlik minden paradoxon, 
vagy ellentmondás mögött.  Mi az eset  természeténél  fogva teljességgel megmagyarázottak 
voltunk  már  a  létezésre  jutásunk  előtt  is:  Isten  egyetemes  tervét  nem kellett  kiegészíteni 
történelmi részlegességekkel, s nem is lehetett kiegészíteni ezen a módon. A történelmi nem 
hozhatott  létre  semmi  teljesen  újat.  Eddig  világosan  látunk.  Miután  Isten  az,  Aki,  az  Ő 
tanácsvégzésének kell  lennie  annak, ami nélkülözhetetlen  és önmagában teljes  egységként 
működik a véges egy és sok mögött. Az egyetlen alternatíva ezzel szemben annak kimondása, 

92 V. ö. Általános kegyelem.
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hogy a történelmi igenis létrehoz teljességgel újat, s ez feladná a keresztyén-teista rendszer 
alap-elképzelését,  nevezetesen Isten,  valamint  az Ő teremtésének és a világegyetem feletti 
gondviselésének  az  elképzelését.  Másrészről  a  történelminek  igazi  jelentőséggel  kell 
rendelkeznie. Egyébiránt ugyanis minek teremtette volna meg az Isten? Az imákat meg kell 
válaszolni, vagy Isten nem lenne Isten. A világegyetemnek ténylegesen kell Istent dicsőítenie: 
ez  a  létezésének  célja.  Így az  egyik  oldalon  látunk  egy vízzel  teljes  mértékben  tele  levő 
vödröt, a másik oldalon látszólag még töltünk vizet a vödörbe, amiről azt állítjuk, hogy már 
tele van.

Látszólag  lennie  kell  tehát  ellentmondásnak  az  emberi  tudásban.  Ehhez  most 
hozzátesszük, hogy az ellentmondás, ami látszólag benne rejlik, az eset természeténél fogva 
nem  lehet  több,  mint  látszólagos  ellentmondás.  Ha  azt  mondtuk  volna,  hogy  valóságos 
ellentmondás  van  a  tudásunkban,  azzal  ismét  csak  tagadnánk  a  keresztyén  teizmus 
alapfogalmát, azaz az önálló egyetemesség fogalmát Istenben. Akkor nem pusztán csak azt 
mondanánk, hogy nem lehetséges teljes következetesség a mi gondolkodásunkban, de azt is 
kellene mondanunk, hogy Isten gondolkodásában sem lehetséges teljes körű következetesség. 
S ez ugyanazt jelentené, mint annak kimondása, hogy a gondolkodásunkban egyáltalában nem 
létezik következetesség, vagy igazság. Ha azt mondjuk, hogy a paradoxon, vagy a látszólagos 
ellentmondás elképzelése egy valódi ellentmondásé, azzal megsemmisítettünk minden emberi 
és isteni tudást. Ha viszont azt mondjuk, hogy a paradoxon, vagy a látszólagos ellentmondás 
elképzelése egy látszólagos ellentmondásé, azzal megmentettük Isten tudását, s azzal együtt a 
magunkét is.

Ismét  meg kell  említenünk,  mennyire  lehetetlen  egy apologetikus  érvelés  során az 
egyik szemünket becsukni a különböző teológiai iskolák között fennálló különbségek előtt.93 

Ez a tény itt szembeötlőbb módon bukkan elénk, mint bárhol máshol. Az arminianizmus nem 
volt  hű a saját,  teremtésbe vetett  hitéhez.  A teremtésbe vetett  hittel  elkötelezettként áll  az 
Isten, az Isten tanácsvégzése, valamint az embernek ezzel a tanácsvégzéssel fennálló viszonya 
ama elképzeléseihez, amelyeket felvázoltunk. Mégis, mindehhez hűtlenné vált az ahhoz való 
ragaszkodásával, hogy a történelmi igenis létrehoz abszolút újat. Emiatt kénytelen volt úgy 
gondolkodni Isten tanácsvégzésének és az ember tevékenységének viszonyáról, mint valódi 
ellentmondásról.  S  ennek  az  „ellentmondásnak”  a  megakadályozása  végett  egyszerűen  a 
kukába  dobta  Isten  mindent  felügyelő  tanácsvégzésének  az  elképzelését.  Ezzel  valójában 
mind  az  isteni,  mind  az  emberi  tudást  próbálta  megsemmisíteni,  amivel  viszonyt 
megsemmisítette  a  történelemnek  magát  a  jelentését,  amit  oly  buzgón  igyekezett 
megoltalmazni.  Isten nem válaszolhatja meg az imáinkat a népe üdvösségére, ha az a nép 
akkor veti el az üdvösséget, amikor csak akarja.

5. A bűn és átka

Amit eddig mondtunk az emberi tudásról, az nem vette számításba a bűnt. Csak arról a 
normális  helyzetről  beszéltünk,  ami  akkor  állt  fenn,  mikor  az  Isten  először  tökéletesre 
teremtette  az embert.  Most  azt  kell  megkérdeznünk,  hogy mi történt  a  tudás helyzetében, 
mikor a bűn belépett az ember szívébe.

Tudjuk, hogy a bűn próbálkozás az ember részéről, hogy megszabaduljon Istentől. Ez 
a megszabadulás Istentől azonban az eset természeténél fogva nem lehetett metafizikai. Ha az 
lett  volna,  akkor maga az ember  megsemmisül,  és  Istennek az emberrel  kapcsolatos  célja 
meghiúsul.  A  bűn  a  teremtmény  ellenségessége  és  lázadása  Isten  ellen,  de  nem  jelent 
megszabadulást a teremtményi mivolttól.

93 Az olvasónak itt eszébe juthat Masselink vádja, miszerint semmi megkülönböztetetten református sincs az 
apologetikámban.
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Mikor azt mondjuk, hogy a bűn erkölcsi dolog, ezalatt nem azt értjük, hogy a bűn csak 
az  ember  akaratára  volt  kihatással,  de  az  értelmére  nem.  A  bűn  érintette  az  emberi 
személyiség  mindegyik  összetevőjét.  Az  ember  minden  reakciója  minden  viszonyban, 
melyekbe  az  Isten  helyezte  őt  bele,  erkölcsi  volt,  és  nem  pusztán  intellektuális.  Az 
intellektuális maga is erkölcsi.

Mi volt  tehát  az  eredménye  az ember  Isten  elleni  lázadásának  a  tudás  kérdésének 
vonatkozásában?  Az eredmény  az  volt,  hogy az  ember  megpróbált  mindent,  amivel  csak 
kapcsolatba  került  az  Istenre  való  utalás  nélkül  magyarázni.  Az  összes  jövőbeni 
magyarázatának feltevése volt az intra-kozmikus kapcsolatok önállósága. Ez nem azt jelenti, 
hogy az ember azonnal és nyíltan tagadná Isten létezését. S azt sem jelenti, hogy az ember 
mindig és mindenhol tagadná, hogy Isten bizonyos értelemben transzcendens. Amit viszont 
mindig  tagad,  legalábbis  közvetve,  hogy Isten önálló,  vagy Önmagában teljes.  Legfeljebb 
annyit enged meg, hogy Isten kölcsönhatásban áll az emberrel. Mondhatja, hogy Istenre van 
szükségünk az ember  értelmezéséhez,  de egyidejűleg azt  is  kijelenti,  hogy ugyanabban az 
értelemben van szükségünk az emberre is Isten értelmezéséhez. Mondhatja, hogy a mulandó 
nem magyarázható az örökkévalóra történő utalás nélkül, de egyidejűleg azt is fogja mondani, 
hogy  az  örökkévaló  sem értelmezhető  a  mulandóra  való  utalás  nélkül.  Mondhatja,  hogy 
Istenre  van szükségünk az egység  megszerzéséhez  a  tapasztalatunkban,  de azt  is  mondja, 
hogy  Istennek  a  történelmi  sokra  van  szüksége  a  sokféleség  megszerzéséhez  a  maga 
tapasztalatában. Mindezek a kölcsönhatási formák végső soron egy és ugyanazon dolognak 
felelnek meg, ami nem más, mint annak kimondása, hogy a véges kategóriák önállóak. Ezen 
okból felállíthatunk egy nagyon egyszerű, és mindenre kiterjedő ellentmondást az összes nem 
keresztyén  filozófia,  valamint  a  keresztyén  nézet  tudásfogalmai  között.  A  Szentírás  azt 
mondja, hogy egyesek a Teremtőt imádják és szolgálják, ők a keresztyének. Az összes többi 
ember inkább a teremtményt, mintsem a Teremtőt imádják és szolgálják.

A keresztyén teizmus azt mondja, hogy két gondolkodási szint létezik: az abszolút és a 
származtatott.  A keresztyén teizmus azt is mondja, hogy a magyarázók két szintje létezik: 
Istené,  Aki  abszolút  módon  magyaráz,  és  az  emberé,  akinek  Isten  magyarázatát  kell 
újraértelmeznie. Ezért a keresztyén teizmus azt is mondja, hogy az emberi gondolkodás tehát 
Isten  gondolkodásának  az  analógja.  Mindezzel  szemben  a  nem  keresztyén  gondolkodás 
valójában azt vallja, hogy a különbséget az abszolút és a származtatott gondolkodás között el 
kell  törölni.  Meg  kell  hagyni,  mondják,  Isten  gondolatai  lehetnek  sokkalta  átfogóbbak  a 
mieinknél, de nem lehetnek önmagukban teljesek a mi gondolataink nélkül. Ez azt jelenti, 
hogy amiképpen minden létezést egyformán végsőnek tekintenek, úgy tekintenek egyformán 
végsőnek minden  gondolatot  is.  A magyarázóknak  csak  egyetlen  szintje  létezik:  ha  Isten 
valamiképpen  egyáltalán  bekerül  a  képbe,  akkor  is  csak  mint  az  emberrel  együttműködő 
valaki.  Mi  nem Isten  gondolatait  gondoljuk  Őutána,  hanem Istennel  együtt  gondolunk ki 
olyan gondolatokat, melyeket annakelőtte sem Isten, sem az ember el nem gondolt. A nem 
keresztyén  filozófusok  azt  vallják,  hogy az  emberi  gondolkodás  egyjelentésű,  nem pedig 
analogikus.

Az analogikus  gondolkodás keresztyén  elképzelése és az egyjelentésű gondolkodás 
nem keresztyén elképzelése tehát szöges ellentétben állnak egymással.

A nem keresztyén  gondolkodás  vallja  a  teremtett  világegyetem  végsőségét.  Vallja 
tehát magának az ember elméjének is a végsőségét, s ennek következtében tagadnia kell az 
analogikus gondolkodás szükségességét. S a végsőségéhez hasonlóan vallja az emberi elme 
normális mivoltát is. S ahogyan az ember normális mivoltát vallja, úgy vallja minden más 
normális mivoltát is ebben a világban.

Az  emberi  elme  eme  normális  mivoltának  az  elképzelése  természetesen  nem  azt 
jelenti,  hogy  az  emberi  elme  sohasem  téved.  Ez  csak  azt  jelenti,  hogy  a  tévedéseket 
természeteseknek, és várhatóknak tekinti, melyeknek semmi közük sincs a bűnhöz.
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Ebből azonnal megláthatjuk, hogy a nem teista elmének ki kell tűznie maga elé az 
abszolút  átfogó tudás  ideálját,  amíg  nem ébred  teljesen  tudatára  a  saját  gondolkodásának 
következményeire.  Ugyanakkor  azt  is  vallja,  hogy  nem  szükséges  az  ember  számára 
semmiféle átfogó egyetemesség ahhoz, hogy élhessen. Amíg a nem teista gondolkodás úgy 
véli, hogy az embernek szükséges abszolút egyetemességgel rendelkezni, természetes módon 
állítja maga elé eme abszolút egyetemesség megtalálásának feladatát, mivel Istent kivette a 
képből.  Azután,  mikor  még  az  is  lehetetlennek  bizonyul  az  ember  számára,  hogy 
egyetemességet  találjon,  miután  az  idő  részlegességei  a  meghatározásuknál  fogva  mindig 
előtte  járnak  bármiféle  idő-alkotta  egyetemességnek,  az  ember  azt  mondja,  hogy  nincs 
szüksége semmiféle abszolút egyetemességre, csakis mint korlátozó fogalomként.

Ebben  a  vonatkozásban  hasznos  lesz  rámutatni,  hogy  az  egész  dologban  tehát 
háromféle tudattal kell foglalkoznunk.

Az első az ádámi tudat. Mikor az ember először teremtetett, tökéletes volt. Felismerte 
a tényt, hogy ő teremtmény, és valóságosan normális volt. Nem akart más lenni, mint Isten 
magyarázatainak  újramagyarázója.  Befogadója  volt  Isten  benne  és  körülötte  levő 
kijelentésének,  s  rekonstruálta  ezt  a  kijelentést.  Befogadóan  rekonstruktív  volt.  Emiatt 
rendelkezett valóságos, jóllehet nem átfogó egységgel a tapasztalatában.94

Másodszor  a  bukott,  vagy újjá  nem született  tudattal  foglalkozunk.  Ez  nem teista 
feltevésekre épít. Ebben valójában a teremtményi mivoltát tagadja. Azt állítja, hogy normális. 
Nem lesz befogadó Isten magyarázatával szemben: a saját magyarázatát akarja megalkotni 
Istenre utalás nélkül. Nem rekonstruálja Isten magyarázatát. Csak a saját magyarázatát fogja 
megalkotni. Megpróbál teremtően alkotó lenni. Megpróbálja megtenni a lehetetlent azzal az 
eredménnyel,  hogy az öncsalódás  már  eleve  borítékolva  van minden erőfeszítése számára 
.Nincs, és soha nem is lesz egység a nem teista gondolkodásban, hisz elszakadt az egység 
egyetlen  lehetséges  forrásától.  Mégis,  mivel  nem  volt  képes  elszakadni  Istentől 
metafizikailag, valamint Isten megváltásra vonatkozó terve megvalósítása érdekében Isten és 
a  világegyetem  ismeretének  rudera,  vagy  scintillae  megmaradtak  az  emberben.  A  nem 
keresztyének  minta  után  ismernek,  ahogyan  Pál  a  Róma  levélben  mondja.  Azaz  létezik 
viszonylagos  jó  azokban,  akik  erkölcsileg  teljesen  gonoszok.  Az  egység,  amivel  a 
tapasztalatukban  rendelkeznek,  árnyék-egység,  olyan  egység,  mely  meggátolja,  hogy 
teljességgel felbomoljanak ebben a világban. Ezután a teljes felbomlás következik, bár a teljes 
felbomlás még ezután is csak erkölcsi lehet, de nem metafizikai, még a pokolban is lennie kell 
világnak, vagy egységutánzatnak.

Harmadjára ott van az újjászületett tudat. Ez az újjászületett tudat elvileg visszaállt az 
ádámi tudat állapotába. Ez ismét elismeri, hogy az ember Isten teremtménye, és bűnbe esett. 
Elismeri a tényt, hogy kegyelem által menekült meg. Ezért ismét befogadóan rekonstruktívvá 
akar válni. A valóságot az örökkévaló egy és sokból kiindulva akarja értelmezni. Rendelkezik 
tehát egységgel a tapasztalatában, jóllehet ez nem átfogó egység.

Ez az újjászületett tudat azonban csak elvileg állt helyre. Nem képes teljes mértékben 
a saját alapelvének megfelelően élni a bűnnek az emberben fellelhető maradéka miatt még az 
újjászületés után sem. Emiatt van viszonylagos gonoszság azokban, akik elvileg abszolút jók. 
Ez a viszonylagos gonosz az abszolút jókban rendkívül káros hatással van a teista álláspont 
bemutatásának következetességére a keresztyénben. S ez a következetlenség megmutatkozik 
mind szóban, mind tettben, a keresztyénség melletti intellektuális érvek bemutatása, valamint 
a  keresztyének által  megélt  nem keresztyén  élet  közötti  kompromisszumban.  Ezért  a nem 
keresztyének elé nem mindig kerül teljes keresztyén álláspont.

Mindez  nagyon  bonyolulttá  teszi  az  apologetikai  érvelés  ügyét.  Csak  a  világos 
felismerése (1) a három tudattípusnak, (2) annak, hogy az újjá nem született tudat önmagában 
képtelen elfogadni a keresztyénség igazságát, (3) s annak, hogy csak a keresztyén álláspont 

94 Az olvasó ismét észreveheti, hogy milyen alapvetően fontosnak mondható Ádám helye a történelemben.
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következetes bemutatása az Isten kegyelmére való egyidejű szilárd támaszkodással segíthet 
abban, hogy gyümölcsöző módon vitatkozzunk az emberekkel.95

95 Az abszolút ellentét a keresztyén és nem keresztyén között a tudás területén mondható alapelvinek. Teljes 
mértékben elfogadjuk a tényt, hogy dacára ennek az abszolút ellentétnek az alapelvben, van viszonylagos jó 
azokban, akik gonoszok, és van viszonylagos gonoszság azokban, akik jók. Lehetséges közzétenni a teljességgel 
biblikus, vagy református álláspontot anélkül, hogy mindkét említett dolgot vallanánk? Egyes kritikusaim 
tagadják mindkét dolog állandó fenntartásának szükségességét. Ezzel szerintem eltávolodnak az egyetemes 
kálvinizmustól.
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4. fejezet: Keresztyén viselkedésfilozófia

Röviden  felvázolván  a  létezésről  alkotott  keresztyén  nézetet  és  a  tudásról  alkotott 
keresztyén  nézetet  most  szükséges  az  emberi  cselekvésről,  vagy  viselkedésről  alkotott 
keresztyén nézet rövid áttekintése.

Az  etikáról  alkotott  keresztyén  nézet  felvázolásakor  a  református  hitvallásokból 
vesszük azt az egyszerű kijelentést, miszerint a jócselekedeteket Isten dicsőségére kell tenni.

A legnagyobb jóról az ember számára tehát úgy beszélünk, mint célról, amit meg kell 
próbálnia  elérni,  ha megváltott  teremtményként  Isten  dicsőségére  akar  élni.  Ezt  a  Földön 
konkrétan azzal teszi, ha megpróbálja felállítani Isten országát.

Másodszor,  az ember  nem állíthatja  fel  saját  mércéit,  vagy kritériumait,  melyekkel 
Isten országát  próbálja  felállítani.  Az Ő mércéjének Istennek a  Szentírásban kinyilvánított 
akaratának kell lennie.

Harmadszor, bűnösként az ember nem rendelkezhet erővel, mellyel Isten országának 
megvalósítása végett munkálkodhat. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. S a hit Istentől jön 
a Szentlélek általi újjászületésen keresztül.

Az erkölcs eme hitvallási  rendszere nagyon egyszerű.  Lehetővé teszi  a számunkra, 
hogy utat találjunk az erkölcsi irodalom labirintusán keresztül. Minden írónak így, vagy úgy 
de foglalkoznia kell (a) a legnagyobb jóval az ember számára, (b) az ember mércéjével, és (c) 
az ember motivációjával.

1. Az erkölcs és a keresztyén tudásfilozófia

Ahhoz,  hogy  foglalkozhassunk  a  keresztyén  summum  bonum-mal,  a  keresztyén 
mércével és a keresztyén motivációval, először azt kell ismertetnünk, mennyire közvetlenül 
viszonyul  a  keresztyén  etika a  tudásról  alkotott  keresztyén  nézethez.  Idézek a  Keresztyén  
etika című tanmenetből.

Isten, mint abszolút személyiség a magyarázat végső kategóriája az ember számára 
lénye  minden  összetevőjében.  Isten  minden  attribútuma  az  eset  természeténél  fogva 
elsősorban  Isten  többi  attribútumában  fog  visszatükröződni.  A  Szentháromság  három 
Személyének  viszonyában  a  kölcsönös  és  teljes  alaposság  áll  fenn.  Következésképpen  a 
Szentháromság egyik személye sem mondható létezésében kölcsönhatásban állónak bármivel, 
ami az Istenségen kívül létezik. Ha tehát az ember teremtett,  akkor abszolút függőnek kell 
lennie az Istennel való viszonyától létezése minden összetevőjének jelentését illetően. Ha ez 
igaz, akkor az azt jelenti, hogy a jó azért jó az ember számára, mert az Isten által jónak tétetett 
az ember számára.  Ezt rendszerint  annak kimondásával  fejezzük ki,  hogy a jó azért  jó az 
ember  számára,  mert  Isten  jónak  mondja  azt.  Ezt  állítjuk  szembe  a  nem  keresztyén 
gondolkodással, mely kimondja, hogy a jó a saját jogán létezik, s Isten is törekszik arra, ami 
önmagában jó. Mi nem választjuk el mesterségesen Isten akaratát Isten természetétől. Isten 
természete Isten akaratához hasonlóan végleg jó. S mivel Istennek ez a természete személyes, 
semmilyen értelemben sem mondhatjuk, hogy a jó a saját jogán létezik.

A. Az ember, mint Isten képmására teremtett lény

Ezekkel a megfontolásokkal,  mint háttérrel elképzelhetjük az embert,  amint először 
megjelent  a  Földön.  Logikus,  hogy  először  úgy  jelent  meg  a  Földön,  mint  az  Istenség 
tökéletes,  bár  véges  másolata.  Az ember  eredeti  tökéletessége  minden  összetevőjében,  de 
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főleg  az  erkölcsi  összetevőjében  benne  foglaltatik  az  Isten  ama  elképzelésében,  ami  a 
keresztyén gondolkodás egész szerkezetének az alapját képezi.

Ha  az  Istenben  nem lehetséges  semmiféle  rossz,  akkor  teljességgel  lehetetlen  azt 
gondolni, hogy Ő az embert gonosznak teremthette. Ez nemcsak azért igaz, mert mi irtózunk 
ilyen  cselekedetet  Istennek  tulajdonítani,  hanem azért  is,  mert  a  saját  lényével  szembeni 
ellentmondás lenne, ha így cselekedne. Ezt mondja el nekünk a Genezis története.

A keresztyén és a nem keresztyén etika közötti különbség nem válik teljesen világossá 
ebben a dologban, amíg nem időzünk kissé annál a ténynél, hogy az ember erkölcsi tudata 
még  az  eredeti  tökéletes  állapotában  is  származtatott  volt,  s  nem  képezte  a  végső 
információforrást  arról,  hogy mi a jó.  Az ember  az eset  természeténél  fogva véges.  Ezért 
erkölcsi  tudata  is  véges  volt,  így  tehát  a  kijelentés  által  kellett  élnie.  Az  ember  erkölcsi 
gondolkodásának  a  gondolkodása  többi  összetevőjéhez  hasonlóan  befogadóan 
rekonstruktívnak kellett lennie.

Az tehát a legalapvetőbb különbség a keresztyén és a nem keresztyén ismeretelmélet 
között,  ami annak az etikára  gyakorolt  közvetlen  befolyását  illeti,  hogy a nem keresztyén 
gondolkodás  esetében  az  ember  erkölcsi  tevékenységét  teremtően  konstruktívnak,  míg  a 
keresztyén gondolkodás esetében befogadóan rekonstruktívnak képzelik el. A nem keresztyén 
gondolkodás szerint nem létezik abszolút erkölcsi személyiség, akinek az ember felelős lenne, 
s akitől kapta volna a jó fogalmát, míg a keresztyén gondolkodás szerint Isten az a végtelen 
erkölcsi személyiség, Aki feltárja az ember számára az erkölcs valódi természetét.

Szükséges azonban úgy gondolni Isten eme, az embernek adott kijelentésére, mint ami 
eredetileg  mind  belső,  mind  külső  volt.  Az  ember  a  saját  alkatában,  a  saját  erkölcsi 
természetében megtalálta annak megértését, hogy mi a jó, valamint a jó szeretetét is. A saját 
természete  is  Isten akaratát  jelentette  ki.  Miközben azonban kijelentette  Isten  akaratát,  az 
ember természete még a Paradicsomban sem volt önműködésre szánva. Azonnal kiegészült 
Isten akaratának természetfeletti, külső és pozitív kifejezésével, ami kölcsönhatásban állt vele. 
Csak ekképpen láthatjuk meg, mennyire alapvető a különbség az ember erkölcsi természetéről 
alkotott keresztyén és nem keresztyén nézetek között az erkölcsi kérdések vonatkozásában.

B. A bűn és átka

A  második  különbség,  amit  bele  kell  foglalnunk  a  fentiekben  kifejtett  általános 
ellentétbe a bűnnek az ember  erkölcsi  tudatára  gyakorolt  hatásának kérdése.  Itt  most  nem 
adhatunk áttekintést minden bibliai anyagról, mely ezzel a kérdéssel foglalkozik. S ez nem is 
szükséges.  A fő dolog elég világos.  Amiképpen a  bűn elvakította  az ember  értelmét,  úgy 
rontotta  meg  az  akaratát  is.  Ezt  gyakran  úgy  emlegetik,  mint  az  ember  szívének 
megkeményedését.  Pál  azt  mondja,  hogy  a  természeti  ember  ellenségeskedik  Istennel.  A 
természeti ember nem akarhatja Isten akaratának megcselekvését. Még csak azt sem tudhatja, 
hogy mi a jó. A bűnös inkább a teremtményt imádja, mintsem a Teremtőt. Az összes erkölcsi 
mércét a feje tetejére állította.

Az ember  teljes romlottságáról  alkotott  eme tanítás világossá teszi,  hogy az ember 
erkölcsi tudata a mai állapotában nem lehet az információforrása annak, hogy mi az ideálisan 
jó, vagy mi a jó mércéje, illetve milyen annak az akaratnak a valódi természete, melynek a 
jóra kell törekednie. Elég világos ebben a dologban, hogy az embereknek választaniuk kell a 
keresztyén és a nem keresztyén álláspont között..

Pontosan ez a dolog teszi szükségessé a keresztyén számára, hogy mentegetőzés és 
mindenféle  engedmény  nélkül  vallja:  a  Szentírás,  és  egyedül  a  Szentírás  az,  amelynek 
fényében kell megválaszolni az összes erkölcsi kérdést. A Szentírás, mint külső kijelentés az 
ember bűne miatt vált szükségessé. Egyetlen élő ember sem képes úgy felvetni egy erkölcsi 
problémát, ahogyan kellene, illetve feltenni az erkölcsi kérdéseket úgy, ahogyan kellene, amíg 
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nem a Szentírás fényében teszi ezt. Az ember önmagában képtelen szembesülni az erkölcsi 
kérdésekkel, még kevésbé képes megválaszolni azokat.

Az ember erkölcsi tudata a mai állapotában (a) véges, és (b) bűnös. Ha csak véges 
lenne, de nem bűnös, akkor fordulhatnánk az ember erkölcsi tudatához információért. De még 
ekkor is emlékeznünk kellene arra, hogy nem azért fordulhatunk hozzá, mert az erkölcsi tudat 
önmagában,  a maga erejéből képes helyesen akár feltenni,  akár megválaszolni  az erkölcsi 
kérdéseket, hanem mert a saját tevékenysége gyümölcsöző kapcsolatban állna Istennel, Akitől 
mind a kérdések, mind a válaszok végső soron származnak.

Igaz, hogy az ember újjá nem született tudata nem képes mértékben betartani Isten 
ama követelményeit, melyek az alkatán keresztül szólnak hozzá. Isten akarata tehát önmaga 
dacára is áthallatszik rajta. Ezért a természeti ember vagy mentegeti, vagy vádolja magát az 
erkölcsi  cselekedetei  miatt.  De  a  most  vizsgált  fő  dolog  szemszögéből  ezzel  nem  kell 
foglalkozni. Amilyen mértékben ugyanis Isten általános kegyelme nem tartja vissza az embert 
bűnös  alapelvének  megélésétől,  a  természeti  ember  abban a  mértékben  teszi  meg  a  saját 
erkölcsi tudatát az erkölcsi cselekvés végső mércéjének.

C. Az újjászületett tudat

De mi a helyzet  akkor az újjászületett  erkölcsi tudattal? Először is, az újjászületett 
tudat az elviekben ismét az eredeti helyére visszaállított tudat. Ez magában foglalja azt, hogy 
fordulhatunk  hozzá,  hiszen  eredetileg  is  fordulhattunk  hozzá  válaszokért.  Ez  alapvető 
fontosságú, mert ez szolgáltatja a kapcsolódási pontot a keresztyén és a nem keresztyén etikák 
között.  Keresztyénekként  nem  azt  valljuk,  hogy  az  ember  erkölcsi  tudata  semmilyen 
körülmények között és semmilyen értelemben sem szolgálhat viszonyítási pontként. Az ember 
erkölcsi tudatának azonban meg kell újulnia ahhoz, hogy viszonyítási pontként szolgálhasson. 
Ezenkívül  a  megújult  tudat  még  mindig  véges.  Még  mindig  a  kijelentés  által  kell  élnie, 
amiképpen eredetileg is a kijelentés által élt. Soha nem válhat a végső információ hivatalává. 
Végül,  a  megújult  erkölcsi  tudat  csak  elviekben  változott  meg,  emiatt  gyakorta  téved. 
Következésképpen meg kell próbálnia állandóan ellenőrizni önmagát a Szentírás segítségével. 
Sőt mi több, az újjászületett tudat önmagában nem alkot válaszokat az erkölcsi kérdésekre. 
Csak  felfogja  és  átdolgozza  azokat.  Ha  magát  ezt  a  felfogást,  már  amennyire  az  elme 
tevékenységét  is  magában  foglalja,  az  erkölcsi  tudat  tevékenységének  nevezzük,  akkor 
beszélhetünk  róla,  mint  az  információ  forrásáról.  Az  újjászületett  erkölcsi  tudat,  amelyik 
állandóan a Szentírásból, táplálkozik, olyan, mint az a teljhatalom, amely teljesen jól ismeri 
azt, amit a tekintélye megkíván.

Előttünk  van  tehát  az  ember  erkölcsi  tudatának  keresztyén  és  nem  keresztyén 
elképzelése.  A dolgot összefoglalva elmondhatjuk,  hogy (a) egykoron létezett  egy erkölcsi 
tudat,  mely tökéletes volt és szolgálhatott  információforrásként,  de csak mint legközelebbi 
információforrásként erkölcsi kérdésekben; (b) most kétféle, nevezetesen az újjászületett és az 
újjá  nem született  erkölcsi  tudat  létezik,  melyek  annyira,  amennyire  a  saját  alapelveikből 
kiindulva  működnek  egyetlen  erkölcsi  válaszban,  vagy  egyetlen  erkölcsi  kérdésben  sem 
értenek egyet; (c) az újjá nem született tudat tagadja, míg az újjászületett tudat elismeri, hogy 
bármelyik ember erkölcsi ítéletét a Szentírással kell ellenőrizni az ember bűne miatt.

D. A római katolicizmus

A  jelen  fejezetben  tárgyalt  kérdésekben  a  római  katolicizmus  megáll  félúton  a 
keresztyénség és a pogányság között. Az emberi tudat fogalma, amiképpen Aquinói Tamás 
munkáiban  szerepel,  nagy  fokban  Arisztotelész  forma-anyag  sémájából  kiindulva  lett 
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megalkotva. Ennek következtében nagyfokú függetlenséget tulajdonítanak az emberi tudatnak 
Isten tudatával szemben. Ez igaz a tudás területén, de nem kevésbé igaz az etika területén is.

Az erkölcs  területén  ez azt  jelenti,  hogy még a  Paradicsomban,  a bukás előtt  sem 
képzelik az embert befogadóan konstruktívnak az Istennel szemben tanúsított viselkedésének 
vonatkozásában. Az ember függetlenségének fenntartása érdekében – vagy ahogyan Aquinói 
Tamás  gondolja,  magának  az  emberi  mivoltának,  mint  öntudatos  és  felelős  lénynek  a 
fenntartása érdekében – az embernek legalábbis egy szempontból teljességgel függetlennek 
kell  lennie  Isten  tanácsvégzésétől.  Ez  benne  foglaltatik  az  úgynevezett  „szabad  akarat” 
elképzelésében. Aquinói Tamás nem képes elképzelni az embert felelősnek és szabadnak, ha 
minden  tevékenységének  a  végső  viszonyítási  pontja  kizárólagosan  Istenben  és  az  Ő 
akaratában van. Azaz, a katolicizmusban nem létezik a tekintély valóban biblikus elképzelése.

Ebből következik, hogy a katolicizmus túl magasztos fogalmat alkotott a bukott ember 
erkölcsi tudatáról. Aquinói Tamás szerint a bukott ember nem sokban különbözik Ádámtól a 
Paradicsomban.  Azt  mondja,  hogy  míg  a  bűnösnek  több  dologhoz  kell  kegyelem,  mint 
Ádámnak,  neki  nincs  több kegyelemre  szüksége.96 Kissé  másképpen  fogalmazva  Aquinói 
Tamás ezt mondja: „Így tehát a tökéletes természet állapotában az embernek egy okból kell 
ingyenes erőt adni a természetes erejéhez, ti. azért, hogy tegye és akarja  a természetfölötti jót. 
A romlott természet állapotában azonban két okból, ti. azért, hogy meggyógyuljon, továbbá 
azért, hogy végezze a természetfeletti erény cselekedeteit, melyek érdemszerzők. Emellett az 
embernek mindkét állapotában szüksége van isteni segítségre, hogy felindulhasson a helyes 
cselekvésre.”97 Mindenesetre,  Aquinói  Tamás  számára  az  ember  erkölcsi  problémája 
ugyanúgy a véges mivolt problémája is, mint ahogyan az erkölcsi engedelmességé. Az ember 
természetesen  véges.  S  mint  ilyen,  természetesen  a  gonoszra  hajlamos.  Teremtményként 
kegyelemre  van  szüksége  még  akkor  is,  ha  nem  bűnös.  Ezért  Isten  valóban  adósa 
kegyelemmel az embernek, legalábbis bizonyos mértékben. S az ember nem válik teljességgel 
romlottá, mikor nem úgy használja a neki adott kegyelmet, hogy teljes mértékben visszatartsa 
önmagát a bűntől. Szabad akaratának cselekedete ugyanis minden esetben halálos veszélybe 
sodorja őt. A bukott ember tehát csak részben bűnös és csak részben vádolható. S nagyrészt 
megtartja azt az erkölcsi erőt, amivel a Paradicsomban rendelkezett. Az erkölcsi képességek 
ugyanis,  mint mondják,  valójában benne foglaltatnak a metafizikai képességekben, vagy a 
szabad akaratban.

Ebből továbbá az is következik,  hogy még az újjászületett  tudatnak sem kell teljes 
mértékben alávetnie magát a Szentírásnak, és nem is képes erre. Aquinói Tamás nem tudja 
érvényre juttatni Szent Pál álláspontját, miszerint minden, ami nem hitből van, bűn. Tamás 
egész értekezése a legfőbb erényekről, valamint a teológiai erényekkel fennálló viszonyukról 
bizonyítja  ezt  a dolgot.  A kettő  között  éles  különbséget  tesz.  „A teológiai  erények tárgya 
Maga  Isten,  Aki  mindennek  a  legvégső  célja,  s  meghaladja  a  mi  értelmünk  ismereteit. 
Másrészről viszont az értelmi és erkölcsi erények célja valami, az emberi értelem számára 
felfogható  dolog.  Ebből  következik,  hogy  teológiai  erények  specifikusan  különböznek  az 
erkölcsi és értelmi erényektől.”98 Ama dolgok vonatkozásában, melyeket szerinte az értelem 
képes  megismerni  a  természetfeletti  kijelentéstől  külön  is,  a  keresztyén  ugyanabból  az 
indíttatásból tevékenykedik, mint a nem keresztyén, és így is kell tevékenykednie. A hit nem 
szükséges a keresztyén számára ahhoz,  hogy az élet  természetes kapcsolataiban erényesen 
tevékenykedjen.  Vagy ha a teológiai  erényeknek van valami befolyásuk a keresztyén napi 
tevékenységére, ez a befolyás véletlen, és kisegítő jellegű.

96 Summa Theologica, az angol dominikánus atyák fordításában, 4. kötet, 324. oldal
97 Ugyanott, 8. kötet 327. oldal
98 Ugyanott, 7. kötet 150. oldal
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Mindent összevetve tehát világos, hogy a katolicizmus nem képes felkérni a követőit, 
hogy akármilyen mélyreható módon alávessék az erkölcsi  tudatát  a Szentírásnak.  S emiatt 
Róma semmiféle mélyreható módon nem képes vitatni a nem keresztyén álláspontot.

E. Evangelikalizmus

Az evangelikál  protestánsok  nagyon  gyakran  vallanak  a  katolicizmuséhoz  hasonló 
álláspontot. Kortárs példaként bemutatjuk C. S. Lewis esetét.

A katolicizmushoz hasonlóan Lewis is először is összekeveri a metafizikai és erkölcsi 
dolgokat. A  Beyond Personality  (A személyiségen túl) című munkájában tárgyalja az isteni 
Szentháromság  természetét.  A  Szentháromság  tanításának  gyakorlati  jelentőségét 
kimutatandó ezt mondja: „Az egész tánc, vagy dráma, vagy ennek a három személyes életnek 
a  mintája  végigjátszandó  mindannyiunkban:  vagy  (más  szavakkal  fogalmazva) 
mindnyájunknak muszáj belépni ebbe a mintába, azaz el kell foglalni a helyünket ebben a 
táncban.”99 A keresztyénség célja a  biosz, vagy természetes élet felemelése a  zoé-ba, a nem 
teremtett  életbe.100 A megtestesülésben  az  egyik  példáját  látjuk  annak,  hogy ez miképpen 
kivitelezhető. Őbenne van „az ember, akiben az anyjától származó teremtett élet hagyta, hogy 
teljesen  és  tökéletesen  átalakult  az  elsőszülött  életbe”.  Majd hozzáteszi:  „Akkor hát  mi  a 
különbség, amit Ő hozott létre az emberiség egész tömegéhez viszonyítva? Pontosan az, hogy 
az Isten Fiává válás folyamatában átalakult teremtettből elsőszülöttbe, a mulandó biológiai 
életből az időtlen ’lelki’ életbe, ami számunkra készíttetett.”101

Mindez  a  jelentését  tekintve  hasonló  Aquinói  Tamás  álláspontjához,  aki  azt  az 
elképzelést  hangsúlyozza  ki,  hogy  az  ember  a  kegyelem  által  részesedik  az  isteni 
természetben.

Előre  levonható  végkövetkeztetés  az,  hogy az  erkölcsi  probléma megfelelően  nem 
vázolható fel ezen az alapon. Talán a legalapvetőbb különbség a nem keresztyén etika összes 
formája, valamint a keresztyén etika között az, hogy az előző szerint az ember véges mivolta 
az oka az erkölcsi küzdelmeinek, míg az utóbbi szerint nem az ember véges mivolta, hanem 
az Istennel szembeni engedetlensége okoz minden problémát. C. S. Lewis nem képes ezt a 
különbséget világosan jelezni. Lewis nem szólítja fel harsonaszóval az embert a Biblia Istene 
iránti  engedelmességre.  Megkéri az embereket,  hogy „öltözzenek fel,  mint Krisztus” azért, 
hogy miközben  a  Krisztus-ideál  előttük  van,  és  látják,  hogy annak  megvalósításától  még 
milyen  messze  vannak,  Krisztus,  Aki  az  ő  oldalukon  áll,  közben  átváltoztathassa  őket 
„Önmagához hasonlóvá”, beléjük ültetvén „az Ő életét és gondolkodását, az Ő zoé-ját”.102

Lewis azt állítja, hogy „a régi bűnérzet helyreállítása elengedhetetlen a keresztyénség 
számára”.103 Miért biztatja hát akkor az embereket arra, hogy azt higgyék: az ember olyan 
metafizikai  feszültségbe keveredett,  mely felett  még Istennek sincs semmiféle  ellenőrzése. 
Lewis azt mondja, hogy az emberek valószínűleg azért nem nyerik vissza a régi bűnérzetüket, 
mert nem jutnak el az erkölcsi cselekedetek mögött álló motívumokig.104 De miképpen lehet 
felszólítani az embereket arra, hogy nézzenek önmagukban, és lássák meg, hogy mindaz bűn, 
ami nem hit, ha annak elképzelésére biztatjuk őket: a Szentírás világossága és a Szentlélek 
újjászülő ereje nélkül képesek, legalábbis a természetes szférában cselekedni a jót? Valóban 
képesek  az  emberek  a  megfontoltság,  mértékletesség,  igazságosság  és  állhatatosság  „fő 
erényeit”  gyakorolni  azon  a  módon,  ahogyan  gyakorolniuk  kell  hit  nélkül?  Egyetlen 
protestánsnak sem szabad elismernie efféle lehetőséget.
99 Beyond Personality, 27. oldal
100 Ugyanott, 28. oldal
101 Ugyanott, 31. oldal
102 Ugyanott, 37. oldal
103 The Problem of Pain, 45. oldal
104 Ugyanott, 47. oldal
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Lewis  keresi  az  objektív  mércéket  az  etikában,  az  irodalomban,  s  mindenfelé  az 
életben. Beszél egy egyetemes objektivitásról, ami közös a keresztyének és nem keresztyének 
között, és úgy érvel, mintha jórészt, vagy majdnem kizárólagosan a modern időkben mondtak 
volna arról le az emberek. Erről az egyetemes objektivitásról beszélve ezt mondja: „Ezt az 
elképzelést  annak minden  formájában,  a  platoniban,  az  arisztotelésziben,  a  sztoikusban,  a 
keresztyénben és a keletiben egyformán ettől kezdve a rövidség kedvéért ’a Tao-nak’ fogom 
nevezni. Egyes róla szóló beszámolók, amiket már idéztem, talán közületek sokak számára 
furcsának, sőt egyenesen mágikusnak tűnnek. De ami ezek közül valamennyiben közös, azt 
nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Ez az objektív érték tanítása, az abba vetett hit, hogy egyes 
magatartások  valóban  igazak,  míg  mások  valóban  hamisak  az  efféle  világegyetem  és  az 
olyasfélék  számára,  amilyenek  mi  magunk  vagyunk.”105 Bizonyos  azonban,  hogy  ez  az 
egyetemes objektivitás csak formális értelemben közös a keresztyének és a nem keresztyének 
számára.  Azt  mondani,  hogy van,  vagy lenni  kell  objektív  mércének,  nem ugyanaz,  mint 
megmondani, hogy mi ez a mérce. S pontosan ez a micsoda az, ami mindennél fontosabb. Ha 
el  is  fogadjuk,  hogy  azok  a  nem  keresztyének,  akik  hisznek  valamiféle  valamiben,  ami 
valahol az emberek fölött áll, jobbak, mint azok a nem keresztyének, akik semmi ember felett 
állóban sem hisznek, akkor is igaz marad, hogy a fő kérdésben a nem keresztyén objektivisták 
nem kevésbé szubjektívek, mint a nem keresztyén szubjektivisták. Csak egyetlen alternatíva 
van, ami végső, s ez azok között van, akik engedelmeskednek Istennek, valamint azok között, 
akik  önmaguk  kedvében  járnak.  Csak  azok  próbálnak  engedelmeskedni  Istennek,  akik 
Krisztuson  keresztül  hisznek  Istenben,  s  csak  ők  rendelkeznek  valódi  alapelvekkel  az 
etikában.  Bárki csak örülhet  annak,  hogy Lewis világszerte  ismert,  de csak szomorkodhat 
amiatt,  hogy majdnem teljesen  Aquinói  Tamás  módszerét  követi,  mikor  az  embereket  az 
evangéliumhoz  hívja  vissza.  A  „Szent  Lewis  írása  szerinti  evangélium”  túl  nagy 
kompromisszum  a  természeti  ember  eszméivel  ahhoz,  hogy  világos  kihívást  jelentsen 
napjainkban.

2. Az erkölcs és a keresztyén valóságfilozófia

Miután Isten abszolút racionalitás így abszolút akarat is. Ezalatt elsősorban azt értjük, 
hogy Istennek nem kellett  jóvá válnia,  hanem az örökkévalóságtól  az  örökkévalóságig jó. 
Istenben nem létezik az aktivitás és a passzivitás problémája. Istenben örök megvalósulás van. 
Isten  végleg  és  befejezetten  önmeghatározó.  Isten  végleg  és  abszolút  szükséges,  ezért, 
abszolút szabad.

Különösen azt kell kiemelni, hogy a keresztyének nem úgy hozakodnak elő ezzel az 
istenfogalommal, mint ami lehet igaz, de lehet hamis is. Nem teista nézőpontból Istennek úgy 
kell megjelennie, mint minden probléma lerakóhelyének. Egy pillanatra felhagyunk ezzel az 
ellenvetéssel annak érdekében, hogy felhívjuk a figyelmet a tényre:  a keresztyén és a nem 
keresztyén  nézőpontok közötti  összes probléma az erkölcs területén végső soron az eltérő 
istenfogalmaikra vezetendő vissza. A keresztyének azt vallják, hogy Isten elképzelése minden 
emberi tevékenység szükségszerű előfeltevése. A nem keresztyén gondolkodás azt vallja, az 
Istenről alkotott keresztyén elképzelés minden erkölcsi tevékenység halálát jelenti. Az összes 
nem  keresztyén  etika  készpénznek  veszi,  hogy  olyan  Isten,  amilyenben  a  keresztyének 
hisznek, nem létezik. A nem keresztyén gondolkodás biztosra veszi, hogy Isten akaratának, 
valamint  az  ember  akaratának  egyaránt  van  környezete.  A  nem  keresztyén  etika  végső 
aktivizmust feltételez. Ehhez Istennek jóvá kell válnia. A jellem egy vívmány, amit Isten és 
ember  egyaránt  egy folyamaton  keresztül  ér  el.  Istenre  úgy gondolnak,  mint  céltudatosra 
amellett, hogy végérvényesnek és meghatározónak is elképzelik Őt.

105 The Abolition of Man, London, 1947, 17. oldal
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A nem-teizmus a végsőleg határozatlan Valóság feltevéséből indul ki. Ezért tehát a 
számára minden végérvényes létezés, minden személyiség származtatott.

Az idealisták ennek ellene vethetik, hogy Platon örök Jó-jában, valamin az Abszolút 
modern  idealista  elképzelésében  nem  történik  említés  a  vívmányról.  Ezekben  az 
elképzelésekben,  mondják,  abszolút  önmeghatározó  megtapasztalással  van  dolgunk. 
Válaszképpen mi csak arra mutatunk rá, hogy Platon istene valójában nem volt örök. Nem az 
Isten, hanem a Jó volt Platon legvégső elképzelése. Amilyen mértékben személyes volt az ő 
istene, olyan mértékben volt metafizikai is, és mindenesetre a nálánál végsőbb környezettől 
függő. A Véletlen eleme abszolút végső Platon filozófiájában. S a Véletlennek ez a végsősége 
az, ami vagy vívmánnyá teszi a végérvényes jót, vagy kiemeli a Jót a környezetével fennálló 
kapcsolatból, s ezzel meg is semmisíti az értékét.

Aztán ami az Abszolút modern idealista elképzelését illeti, meg kell jegyezni, hogy ez 
eredménye annak a határozott és hosszas erőfeszítésnek, mellyel megpróbálták megtalálni az 
abszolút  önmeghatározó  Tapasztalat  fogalmát.  Az  idealisták  szemlátomást  abszolút  meg 
voltak  róla  győződve,  hogy  amíg  az  abszolút  önmeghatározó  Tapasztalatot  nem 
előfeltételezhetik,  addig  minden  általánosságban  emberi  tapasztalat,  továbbá  konkrétan 
minden erkölcsi  tapasztalat  értelmetlen lesz.  A modern  idealizmus  határozottan igyekezett 
gyümölcsöző  kapcsolatba  hozni  Platon  Jó-ját  a  környezetével.  Mégsem  sikerült 
felülkerekednie a Platon etikájában öröklötten benne rejlő nehézségeken. A végeredmény nem 
egy önmeghatározó, hanem egy meghatározott Isten lett. Készpénznek vette, hogy a tér-idő 
világ része, vagy eleme a végső létezésnek. Ezzel a feltevéssel ugyanolyan végsővé tette az 
időt,  mint  az  örökkévalóságot,  Istent  pedig  függőségbe  hozta  bármivel,  ami  a  tér-idő 
mátrixból csak kikerülhet.

Az  alapvető  különbség  tehát,  ami  megkülönbözteti  a  keresztyén  etikát  a  nem 
keresztyéntől  nem  más,  mint  Isten  végső,  önmeghatározó  akaratának  elfogadása,  vagy 
elvetése.  Keresztyénekként  valljuk,  hogy  a  végleges  emberi  tapasztalatnak  nem  lehetne 
végcélja,  nem lehetne terve,  sőt még mozgásba se jöhetne, ha Isten abszolút akaratának a 
létezése nem állna mögötte.

Ezen  az  alapon  ragaszkodunk  tehát  Isten  abszolút  akaratához,  mint  az  ember 
akaratának előfeltevéséhez. Így nézve, ami első ránézésre sokak számára az emberi felelősség 
előtti legnagyobb akadálynak tűnhet, nevezetesen az abszolút szuverén Isten, válik az ember 
akarata lehetségességének magává az alapjává.

A  félreértések  elkerülése  végett  azonban  különbséget  kell  tennünk  az  abszolút 
perszonalista  környezet  fogalma  és  a  filozófiai  determinizmus  között.  Túlontúl  gyakorta 
azonosítják  elhamarkodottan  az  emberek  a  következetes  keresztyénséget  a  filozófiai 
determinizmussal.  Ezek  azonban  ellenpólusok.  A  filozófiai  determinizmus  a  végső 
imperszonalizmus,  míg  a következetes  keresztyénség  a végső perszonalizmus mellett  száll 
síkra.  S  hogy mit  jelent  ez  az  ember  akaratának  tevékenysége  számára,  azt  fogjuk  most 
röviden megvizsgálni.

3. Isten országa, mint a legnagyobb jó az ember számára

A. A nem keresztyén summum bonum

Mi az emberi viselkedés ideálja, amit az etika nem keresztyén szerzői állítanak maguk 
elé? A summum bonum-ról alkotott összes nem keresztyén és a keresztyén elméletek közötti 
fő különbség annak következménye, hogy az összes nem keresztyén etika a létezést a mostani 
állapotában tekinti normálisnak. Az ember eredeti állapotáról alkotott elképzelésünk nemcsak 
fájdalmas  becsapásnak  tűnik  a  számukra,  de  a  megbocsáthatatlan  gőg  példájának  is.  Az 
emberek  boldogan  olvassák  az  álmodozók  által  megálmodott  utópiákat,  még  a 
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teremtéstörténetet  is  örömmel  felveszik  a  könnyed  olvasmányaik  repertoárjába  a  pihenés 
óráiban,  de  lázadoznak,  ha  azt  mondják  nekik,  hogy  erkölcsi  ideáljaikat  Ádám  erkölcsi 
ideáljaival kell megítélni.106

Az  eredeti,  tökéletes  erkölcsi  ideállal  való  eme  szembenállás  valódi  oka  nem 
kevesebb, mint az élő Isten gyűlölete. Ha Isten létezik, mint az ember Teremtője, akkor amint 
azt  láttuk,  lehetetlenség,  hogy  a  gonoszság  öröklötten  benne  rejlik  az  időbeli 
világegyetemben.  Ha Isten létezik,  akkor magának az embernek kellett  a bűnt behoznia a 
szándékos  vétkezés  cselekedetével.  Ezért  a  létezés  a  jelenlegi  formájában  nem normális, 
hanem  abnormális.  Ennek  megfelelően  a  létezésnek  a  jelenlegi  formájában  normálisként 
történő  elkönyveléséhez  elkerülhetetlen  az  ember  bűn  miatti  felelősségének  tagadása,  ez 
viszont Istent teszi felelőssé a bűnért, ez pedig egyszerűen azt jelenti, hogy abszolút Isten nem 
létezik.

Amellett a feltevése mellett,  mely szerint az ember erkölcsi tudata normális, a nem 
keresztyén nézet azt is feltételezi, hogy nem teremtett, vagy végső. Még mikor az abszolutista 
idealisták úgy beszélnek is Istenről, mint végsőről, ez az Isten nem az ember teremtője. A 
különbség az önfejlesztés valóban keresztyén és idealista elméletei között a legjobban akkor 
figyelhető meg, ha meglátjuk, hogy az idealista fogalom a megvalósítandó én nem keresztyén 
elképzelésén alapszik. Az ént nem Isten teremtményének képzelik el, hanem a valamiképpen 
a  világegyetemben  jelen levő racionalitás  összetevőjeként  a racionalitás  egyéb  cseppjeivel 
egyetemben, melyek valamiképpen szintén jelen vannak.

Hiszem, hogy eleget mondtunk az ellentét fő pontjainak bemutatásához, amivel bárki 
képes megkülönböztetni a keresztyén summum bonum-ot a nem keresztyéntől. Jeleztük, hogy 
az összes ellentét a nem keresztyén etika iskolái, az intellektualista és voluntarista, a nemzeti 
és  nemzetközi,  az  egyéni  és  szociális,  az  önző  és  önzetlen,  a  boldogság  és  a  jóság,  a 
hasznosság és az erény között, mint az Isten és az ember közötti feltételezett kölcsönhatás 
miatt  lép fel.  Ez a feltételezett kölcsönhatás Isten és ember között,  a teremtés tantételének 
feltételezett  tagadása,  a gonosz feltételezett  végérvényessége nem enged meg más erkölcsi 
ideált,  mint  az  adok-kapok,  a  „követelés  és  viszontkövetelés”  ideálját  az  egyének  között, 
akiknek együtt kell élniük egymás rovására. Csodálatos dolog, hogy ebből a talajból mégis az 
idealizmus  magasztos  etikája  nőtt  ki  a  maga  összes  formájában.  Ez  csak  Isten  általános 
kegyelmének lehet a következménye.

B. A bibliai summum bonum

Az ember  summum bonum-jának eme nem keresztyén,  a normálisnak  és végsőnek 
feltételezett emberben összpontosuló nézőpontjával szemben áll a Szentírásé.

1. Az abszolút ideál fenntarttatik. Az Ó- és Újszövetség, mint egységek vallják, hogy 
Istent,  mint  az  ember  Teremtőjét  és  Bíráját  kell  megtenni  természetesen  az  ember  élete 
ideáljának. Mind az Ó-, mind az Újszövetség etikája úgy gondolkodik az emberről, mint aki 
Isten képmására teremtetett, s megáldatott azzal a képességgel, hogy tökéletesen cselekedje 
Isten akaratát. Az ember eme elképzelése benne rejlik az abszolút ideál fogalmában. Maga az 
a tény, hogy sehol máshol, csak az Ó- és Újszövetségben található afféle elképzelés, mint az 
ember eredeti tökéletessége, azt bizonyítja, hogy az embernek abszolút ideál adatott.

Isten még a bukás után is az abszolút tökéletesség ideálját állította az ember elé mind 
egyénileg, mind fajilag, amire az embernek nemcsak törekednie kell, de ténylegesen el is kell 
érnie azt.

2. Miután azonban bűnösként még a kezdő lépést sem vagyunk képesek megtenni eme 
ideál, az Isten országának, az ember számára mint summum bonum-nak az elérése irányában, 

106 A történelminek tekintett teremtéstörténet megint alapvetővé válik az etika keresztyén nézete számára.
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ez Isten ajándékaként adatik az embernek. Az  Aufgabe Gabe lett pontosan úgy, ahogyan a 
Gabe Aufgabe lett az ember számára.

3.  Harmadszor,  a bibliai  summum bonum  megköveteli  a  bűn és a gonosz abszolút 
megsemmisítését  az  egyénben  és  a  társadalomban  egyaránt.  Az Ószövetségben  ezt  a  célt 
külsődleges módon kellett elérni, míg az Újszövetségben ez a cél lelkibb, vagy belsőlegesebb 
módon érendő el. A cél azonban mindkét esetben ugyanaz.

A  mi  feladatunk  a  bűn  megsemmisítésével  kapcsolatosan  nem  ér  véget,  mikor 
megpróbáltunk mindenütt harcolni a bűn ellen, ahol csak szembetalálkoztunk azzal. További 
kötelességünk  az  is,  hogy  megpróbáljuk  a  tőlünk  telhető  legjobban  felszámolni  a  bűn 
következményeit is ebben a világban. Jót kell tennünk minden emberrel, különösen a hitünk 
háznépével.  Isten teremtményei  szenvedésének enyhítésében segédkezni az előjogunk és a 
feladatunk.

Ez  hát  a  summum  bonum  harmadik  összetevője.  Rendelkezünk  az  embereknek 
kínálható  abszolút  erkölcsi  ideállal.  Ez az abszolút ideál  Isten ajándéka.  Ez bátorságot  ad 
nekünk megkezdeni a bűn kitörlésének programját Isten világegyeteméből. Nem folytathatjuk 
arról  a  helyről,  ahová  Isten  először  helyezte  az  embert.  Időnk  nagy  részét  a  gonosz 
megsemmisítésére  kell  szánnunk.  Lehet,  hogy  nem  látunk  majd  önmagunkban,  vagy 
önmagunk  nagy előrehaladást  az  életünk során  ebben a  vonatkozásban.  Egyik  kezünkben 
vakolókanállal,  a másik  kezünkben karddal  kell  építkeznünk.  Lehet,  hogy majd lehetetlen 
feladatnak  tűnik  az  óceán  kiszárítása.  Mégis  tudjuk,  hogy pontosan  ez  lenne  az  erkölcsi 
ideálunk, ha nem lennénk keresztyének. Tudjuk, hogy a nem keresztyének soha nem képesek 
elérni a saját erkölcsi ideáljukat sem önmaguk, sem a társadalom számára. Még csak nem is 
ismerik a valódi  erkölcsi  ideált.  S ami a mi erőfeszítéseinket  illeti,  mi  tudjuk, hogy noha 
rengeteg időt töltünk majd a bűn vizének kiszivattyúzásával, hidunk alapjait mindazonáltal a 
szilárd kősziklán vetjük meg, s igenis haladunk a célunk felé. Győzelmünk biztos. A Gonosz 
és a szolgái kivettetnek majd Isten lakható világegyeteméből. Lesz új ég és új föld, melyekben 
majd az igazság lakozik.

4. Végül meg kell  említenünk a biblia etika negyedik jellemzőjét,  nevezetesen azt, 
hogy ez a reménység etikája. Ez élet abban a napi bizonyosságban, hogy a világegyetemet 
Isten a maga idejében teljesen megújíthatja, és meg is fogja újítani. Ez a várakozás az új égre 
és az új földre.

Ez tehát a Szentírás erkölcsi ideálja. Olyan abszolút ideált állít elénk, melyet egyetlen 
más erkölcsi irodalom sem. Ez az erkölcsi ideál Isten ajándéka az embernek, s az erő, ami 
ehhez  az  erkölcsi  ideálhoz  vezető  úthoz  adatik,  szintén  Isten  ajándéka  az  embernek.  Ez 
biztosít minket arról, hogy ezt az ideált kétségtelenül el fogjuk érni. Azután ez az erkölcsi 
ideál,  pontosan  azért,  mert  abszolút,  megköveteli,  hogy  minden  gonosz  legyen 
megsemmisítve. Ezért mind az Ó-, mind az Újszövetségben Isten népe feladatának része a 
gonosz megsemmisítése. Végül, miután ez az erkölcsi ideál abszolút, és megköveteli a gonosz 
teljes megsemmisítését, teljes megvalósulása az eljövendő életben esedékes. A bibliai etika a 
reménység etikája.

Annak,  hogy  a  Szentírás  eme  erkölcsi  ideálja  egyedi,  elegendően  világosnak  kell 
lennie  ebből  a  leírásból.  Nincs  másik  erkölcsi  ideál,  amely  még  akár  csak  távolról  is 
hasonlítana hozzá. Az összes többi ideál viszonylagos végcélt tűz ki maga elé. Egyik sem 
gondolkodik úgy az ideálról, mint az embernek adott ajándékról. Egyik sem követeli meg a 
gonosz  abszolút  megsemmisítését.  Egyik  sem  tekint  az  eljövendőkre  az  ideál  teljes 
megvalósulása végett. Az Ószövetség mindezek vonatkozásában pontosan ugyanúgy egyedi, 
amiképpen  az  Újszövetség  is  az.  A kettő  együtt  tökéletes  ellentétben  áll  az  összes  többi 
erkölcsi ideállal.

A  keresztyén  etika  részletesebb  elemzése  a  nem  keresztyén  etikától 
megkülönböztetetten, a mérce és az indíttatás vonatkozásában túl messzire vinne minket. A 
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református hitben fenntartott keresztyén álláspont mindkét esetben Isten, a teremtés, a bukás 
és  a  Krisztuson  keresztül  történt  megváltás  tanításai  köré  összpontosul.  A  keresztyén  a 
mércéjét Isten kijelentett akaratában találja meg. Ez a mérce abszolút. A nem keresztyén ezt a 
mércét  az  emberi  tapasztalatban leli  meg.  A keresztyén  az ideálját  a mércéjét  követve az 
Istentől  kapott  hit  erejével  próbálja  megvalósítani.  A  nem  keresztyén,  legyen  realista, 
idealista, vagy pragmatista, ideálját a maga erejéből igyekszik elérni.
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5. fejezet: Keresztyén apologetika (a kapcsolódási pont)

Az előző fejezetekben azzal a kérdéssel foglalkoztunk, hogy miben hisz a református 
keresztyén.  Ebben  és  a  következő  fejezetben  azzal  foglalkozunk,  hogy  miképpen  kell 
megvédenie és terjesztenie azt, amiben hisz.

A  jelen  fejezet  témája  a  kapcsolódási  pont  lesz,  míg  a  következő  fejezetben  a 
kapcsolódási módszert tárgyaljuk.

Mindkét  kérdésben jelentős  véleménykülönbség alakult  ki  a  református  teológusok 
között. A véleménykülönbség természete megmutatkozik, amint majd haladunk előre.

Miféle  kapcsolódási  pont  van  a  hitetlen  elméjében  és  szívében,  amire  a  hívő 
hivatkozhat, mikor bemutatja neki a keresztyén világnézetet?107

Van olyan, mindkettőjük által ismert terület, amiről kiindulási pontként elindulhatunk 
oda, amit a hívők ismernek, de a hitetlenek nem ismernek? S létezik közös módszer ennek az 
„ismert  területnek”  a  megismerésére,  amit  csak  alkalmazni  kell  arra,  amit  a  hitetlen  nem 
ismer, azért, hogy meggyőzzük őt annak létezéséről és igazságáról? Nem lesz elegendő azt 
feltételezni a kezdetben, hogy ezeket a kérdéseket igenlően kell megválaszolni. Meg magának 
az ismerőnek is szüksége van magyarázatra ugyanúgy, mint az általa ismert dolgoknak. Az 
emberi  elme,  mint  a  megismerés  alanya  hozzáteszi  a  magáét  ahhoz  a  tudáshoz,  amivel 
rendelkezik.  Akkor  teljesen  lehetetlen  lesz  találni  közös  ismeret-területet  a  hívők  és  a 
hitetlenek  között,  amíg  nincs köztük  egyezség  magát  az ember  természetét  illetően.  Ilyen 
egyezség azonban nem létezik.  Újabb keletű,  An Essay on Man (Esszé az emberről) című 
munkájában Ernest Cassirer végigköveti az emberről alkotott különféle elméleteket, melyeket 
a különböző korok filozófusai alkottak. Az emberről alkotott modern elméletünk, jelenti ki 
Cassirer, elveszítette intellektuális középpontját. „Helyette a gondolkodás teljes anarchiájára 
tettünk  szert.  Meg  kell  hagyni,  már  korábban  is  hatalmas  eltérések  voltak  az  ezzel  a 
problémával kapcsolatos vélemények és elméletek vonatkozásában. De megmaradt legalább 
egy  általános  orientáció,  egy  vonatkoztatási  keret,  amelyre  minden  egyéni  különbség 
vonatkoztatható. A metafizika, a teológia, a matematika, és a biológia egymás után fogadták 
el a vezetést az ember problémájával kapcsolatos gondolkodás számára, és határozták meg a 
vizsgálat irányát.  Ennek a problémának a valódi válsága akkor mutatkozott meg, mikor az 
efféle központi hatalom, amely képes volt irányítani az összes egyéni erőfeszítést, megszűnt 
létezni. A probléma rendkívüli fontosságát még mindig érezték a a tudás és a kutatás összes 
ágazatában. De megalapozott tekintély,  amelyre bárki hivatkozhatott volna, többé már nem 
létezett.  A  teológusok,  a  tudósok,  a  politikusok,  a  szociológusok,  a  biológusok,  a 
pszichológusok,  a  gazdasági  szakemberek,  mind-mind  a  saját  szempontjukból  közelítették 
meg  a  problémát.  Mindezen konkrét  összetevők és  nézetek  kombinálása,  vagy egyesítése 
lehetetlennek  bizonyult,  és  még  egy adott  területen  belül  sem volt  általánosan  elfogadott 
tudományos  alapelv.  A  személyes  tényező  egyre  uralkodóbbá  vált,  s  az  egyéni  szerző 
vérmérséklete  hajlamossá  vált  arra,  hogy  döntő  szerepet  játsszon.  Trahit  sua  quernque  
voluptas,  minden  szerzőt  végső  soron  látszólag  a  saját  elképzelése  és  az  emberi  élettel 
kapcsolatos értékelése vezette.”108

A modern antropológia Cassirer által itt lefestett fejetlensége már önmagában is éppen 
eléggé aggasztó. Egy dolog legalábbis világos. Az emberről alkotott elképzelés, ahogyan a 
modern gondolkodás a magáévá tette,  egyetemesen nem feltételezhető ugyanannak, amit a 
Szentírás tár elénk. Lényeges tehát, hogy a keresztyén apologéta tudatában legyen a ténynek, 
hogy egy átlagember, akinek elfogadásra ajánljuk a keresztyén vallást, egy egészen másféle 
lény, mint amilyennek önmagát képzeli. Egy jó orvos nem annak a diagnózisnak megfelelően 

107 A jelen fejezet többi részét az Apologetika című tanmenetből vettük át.
108 Yale University Press, New Haven, 1944, 21. oldal
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írja fel a gyógyszert, amit a páciens önmagáról alkotott. A páciens hiheti azt, hogy csak egy 
üveg orvosságra van szüksége, a doktor pedig tudja, hogy azonnali műtét szükséges.

A keresztyénségnek tehát úgy kell bemutatnia magát, mint a világosságnak, mely az 
emberi tapasztalat tényeit, de mindenekelőtt magának az embernek a természetét olyanoknak 
mutatja be, mint amilyenek valójában. A keresztyénség a forrás, melyből mind az élet mind a 
világosság származik az ember számára.

1. Római katolicizmus

Nagyon  lényeges  kihangsúlyozni  az  előbb  említetteket.  Ha  egy  protestáns 
szükségesnek tartja, hogy egy római katolikussal vitatkozzon magának a keresztyénségnek a 
természetéről, ugyanolyan szükségesnek fogja találni, hogy vitatkozzon vele a kapcsolódási 
pontról is. A protestáns teológiának protestáns apologetikára van szüksége.

A különbséget a kapcsolódási pont protestáns és római katolikus elképzelése között 
természetesen  hasonló  módon  kell  megfogalmaznunk,  mint  ahogyan  megfogalmaztuk  a 
különbséget a protestáns és a római katolikus teológia között. Egyik nagyon szokásos módja 
ennek  először  a  tanítás  ama  területének  a  megmutatása,  ami  a  két  teológiatípus  számára 
közös, majd utána a közöttük levő különbségek számba vétele. Ezt az utat járta B. B. Warfield 
a  joggal  híres,  The Plan of  Salvation  (Az üdvösség terve)  című könyvecskéjében.109 Azok 
között,  akik  vallják  az  üdvtervet,  mondja  Warfield,  vannak,  akik  tisztán  természetes,  és 
vannak,  akik  tisztán  természetfeletti  vonalak  mentén  gondolkodnak  erről  a  tervről.  A 
pelagiánusokkal szemben, akik a természetes nézethez ragaszkodnak „… az egész szervezett 
egyház – az ortodox görög, a római katolikus, a latin és a protestáns minden nagy történelmi 
formájában,  azaz a  lutheránus  és a  református,  a  kálvinista  és az arminiánus  – egyetértő, 
szilárd és hangsúlyos bizonyságot tesz az üdvösség természetfeletti elképzeléséről”.

Innen  folytatva  Warfield  felosztja  a  szupernaturalistákat  sacerdotalistákra  és 
evangelikálokra. A vita közöttük „Isten üdvözítő működésének közvetlensége” körül zajlik. A 
római egyház a sacerdotális nézőponthoz ragaszkodva azt tanítja, hogy „a kegyelem csak az 
egyház  közreműködése  által  és  azon  keresztül  adatik,  máshogyan  nem”.110 Az 
evangelikalizmus  viszont  „megpróbálja  megőrizni  azt,  amit  az  egyetlen  következetes 
szupernaturalizmusnak  fog  fel,  félresöpörvén  minden  köztest  a  lélek  és  Istene  között,  s 
üdvösségét  illetően  a  lelket  egyedül  Istentől  teszi  függővé,  Aki  közvetlen  kegyelmével 
munkálkodik rajta”.111 S a protestantizmus és az evangelikalizmus „azonos értelmű, ha ugyan 
nem pontosan szinonim megnevezések”.112

Ettől  kezdve  Warfield  a  protestantizmuson  belüli  fő  irányzatok  felsorolásával 
folytatja. A protestánsok, vagy evangelikálok között vannak, akik az üdvterv univerzalista, 
mások  a  partikularista  elképzeléséhez  ragaszkodnak.  „Minden evangelikál  egyetért  abban, 
hogy a lélek üdvözítésére használt erő Istentől származik, s ez az üdvözítő erő közvetlenül a 
lélekre fejti ki a hatását. Abban azonban különböznek, hogy Isten ezt az üdvözítő erőt vajon 
egyformán, vagy legalábbis válogatás nélkül alkalmazza minden emberre, függetlenül attól, 
hogy  végül  üdvözülnek-e,  vagy  sem,  vagy  csak  konkrétan  azokra,  akik  ténylegesen 
üdvözülnek”.113 A különbség jelzésére az univerzalista és a partikularista evangelikálok között 
Warfield az alábbi szavakat használja: „A konkrét dolog, ami elkülöníti az univerzalistákat és 
a partikularistákat tehát ennek megfelelően pontosan az, hogy vajon Isten üdvözítő kegyelme, 
amiben egyedül van meg az üdvösség, üdvözít-e ténylegesen”.114

109 Warfield: Plan of Salvation, Grand Rapids, 1935, 111. oldal
110 18. oldal
111 19. oldal
112 20. oldal
113 22. oldal
114 24. oldal
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Nem tartozik a tárgyhoz tovább követni Warfieldet, amint további felosztásokat tesz a 
különféle  partikularisták  között.  „A  különbségek  nagy  vonalakban”115 előttünk  állnak. 
Warfield  a  partikularizmust,  vagy  kálvinizmust  védi.  S  szokásossá  vált  az  evangelikál 
fogalom használata a nem kálvinista protestánsokra.

Minket  most  az  a  tény  érdekel,  hogy  noha  a  közös  nevező  nézetével  kezdi, 
valahányszor  új  különbséget  említ,  Warfield  kénytelen  megemlíteni,  hogy  ezt  a 
következetesség  érdekében  teszi.  A  protestánsok  annak  érdekében  protestánsok,  hogy 
következetesebben  szupernaturalisták  legyenek,  mint  a  római  katolikusok.  A  kálvinisták 
annak  érdekében  partikularisták,  hogy  következetesebben  evangelikálok  legyenek,  mint  a 
többi  protestáns.  A  kálvinisták  Warfield  szerint  olyan  állásponthoz  ragaszkodnak,  mely 
„elszíntelenedik,  ha  külső  elemek  hatolnak  bele”.116 Az  üdvösségről  alkotott  különféle 
elképzelések ennek megfelelően „nem az üdvterv különböző elképzeléseiként állnak egymás 
mellett, mindegyik a többire hivatkozván. Ezek inkább úgy kapcsolódnak egymáshoz, mint a 
kezdeti  tévedés  javításának  progresszív  sorozata,  amely  egyre  nagyobb  és  nagyobb 
következetességre jut az üdvösség egyetlen alapvető eszméjének megtestesülésében”.117

Úgy  tűnik  tehát,  hogy  maga  Warfield  jobb  módját  kínálja  a  katolicizmus  és  a 
protestantizmus,  vagy  az  univerzalista  és  a  partikularista  protestantizmus  között  fennálló 
különbség kifejezésének, mint amit ő maga is használt. Erre a jobb módszerre John Murray 
professzor mutatott rá, mikor ezt mondta: „Úgy tűnik tehát, hogy a keresztyénség igazabb, 
hatékonyabb és ennek következtében biztonságosabb védelme, valamint lényegi tartalmának 
bemutatása  nem azt  jelenti,  hogy  kiindulópontunknak  azok  közül  a  fogalmak  közül  kell 
választanunk,  melyek  valamely  leginkább  közismert  történelmi  torzulásának  a  lényegi 
felekezeti  hitvallását  fejezik  ki.  Ehelyett  inkább  azok  közül  a  fogalmak  közül  kell 
választanunk, amelyek a legteljesebben kifejezik azt a megváltó vallást, ami a keresztyénség, 
és jelleget adnak annak. Más szóval a keresztyénség nem érthető meg, és nem tehető közzé 
helyesen, amíg nem úgy tekintenek rá, mint ami az Atya, a Fiú és a Szentlélek szövetségi 
tanácsából  és  céljából  származik  és  jut  tökéletességre  annak  megvalósulásában.”118 A 
keresztyénség lényegét  nekünk nem a legalacsonyabb rendű,  hanem a legmagasabb rendű 
formáiból kiindulva kell meghatároznunk. A kálvinizmus „az önmagára talált keresztyénség”. 
A  kálvinizmusból  kiindulva  kell  leereszkednünk  az  egyetemes  protestantizmushoz,  majd 
onnan a katolicizmushoz, mint a keresztyénség helyes nézetétől való elhajláshoz.

Most  főleg  a  katolicizmus  érdekel  minket.  A  katolicizmust  a  keresztyénség 
torzulásának  kell  tekintenünk,  sőt  valójában  a  legalacsonyabb  rendű  torzulásának.  S  ez  a 
torzulás  nem  pusztán  a  tanítás  egyes,  hanem  valamennyi  pontjában  kifejeződik.  A 
protestantizmus  és  a  katolicizmus  közötti  különbségeket  nem  jelezzük  kellően,  ha  azt 
mondjuk:  Luther  helyreállította  az  egyház  számára  a  valódi  bibliai  tanításokat  a  hit  által 
történő megigazulással és az összes hívő papságával kapcsolatosan. A különbség inkább az, 
hogy a protestantizmus következetesebb, míg a katolicizmus kevésbé következetes a tanítás 
minden  pontján.  Másként  nem  is  lehetséges.  Ha  a  tanítás  egy  pontján  következetlenek 
vagyunk, az szükségszerűen maga után vonja, hogy a tanítás minden pontjában azok leszünk. 
Róma következetesen következetlen volt a tanítás nem keresztyén és keresztyén elemeinek 
összekutyulásában a doktrínális kijelentés teljes színskáláján.

A  jelentősége  mindennek  a  kiindulópont  kérdésének  vonatkozásában  most  már 
röviden  felvázolható.  A  kiindulópont  kérdésében  mindennél  fontosabb,  hogy  az  ember 
valóban keresztyén  tantételével  rendelkezzünk.  Rómának azonban ez  nincs  meg.  Anélkül, 
hogy részletekbe bocsátkoznánk, kijelenthető, hogy Róma téves tantétellel rendelkezik (a) az 

115 27. oldal
116 21. oldal
117 31. oldal
118 The Westminster Theological Journal, 9. kötet, 90. oldal
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ember  természetéről,  amiképpen  megteremtetett,  és  (b)  a  bűn  belépésének  az  ember 
természetére gyakorolt hatásáról. „A fontos különbség az”, mondja Charles Hodge, „hogy a 
protestánsok azt  vallják:  az  eredendő igazságos  mivolt,  ami  Ádám erkölcsi  kiválóságában 
rejlett,  természetes volt,  míg a katolikusok szerint  természetfölötti.  Az ő elméletük szerint 
Isten teremtette  az ember  testét  és  lelkét.  Természetének eme két  összetevője  eredendően 
összeütközésben  állnak.  A  közöttük  levő  harmónia  fenntartása,  valamint  a  test  alávetése 
érdekében a léleknek Isten megadta az embernek az eredendő igazságosság természetfeletti 
ajándékát. Ez volt az a bizonyos ajándék, amit az ember elveszített a bűnbeesésével, így az 
óta  a  hitehagyása  óta  ugyanabban  az  állapotban  van,  mint  amiben  Ádám  volt,  mielőtt 
felruháztatott volna ezzel a természetfeletti kiegészítéssel. Ezzel szemben a protestánsok azt 
vallják,  hogy  az  eredendő  igazságosság  együtt  teremtett  és  természetes  volt.”119 Az 
ellenvetések  ezzel  a  nézettel  szemben,  amiképpen  Hodge  felsorolja,  (1)  „hogy  ez 
természetünk eredeti  állapotának lealacsonyító  nézetét  foglalja magában.  E szerint  a nézet 
szerint  a gonoszság magvai  bele lettek ültetve az ember  természetébe,  már mikor kikerült 
Isten kezéből. Már akkor elrontott, vagy beteg volt, benne rejlett, amit Bellarmin morbus-nak, 
vagy  bágyadtságnak  nevez,  s  aminek  orvosságra  volt  szüksége…”  (2)  „Ez  a  tanítás  az 
eredendő igazságosságot illetően Róma semi-pelagiánizmusából nőtt ki, és azt volt hivatott 
alátámasztani.”120

Tegyük  fel,  hogy  a  katolikus  egy  hitetlenhez  közeledik,  és  felkéri,  fogadja  el  a 
keresztyénséget.  A  hitetlen  az  ő  szemében  pusztán  csak  az,  aki  elveszítette  eredeti  igaz 
mivoltát.  A benne levő istenképmást, ami a katolicizmus szerint – amint Hodge mondja – 
csak  „az  ember  természetének  racionális,  és  főleg  önkéntes  természetét,  vagyis  az  akarat 
szabadságát”121 tartalmazza, még mindig érintetlennek képzeli el. Azaz, a hitetlen, leszámítva 
talán a szélsőségeket, helyesen gondolkodik értelmének és akaratának képességeiről. Ahhoz, 
amit a hitetlen, vagyis a természeti ember a tudás és cselekvés képességeinek gyakorlásával 
tesz, nem szükségszerűen kapcsolódik bármiféle bűn. Ezzel a nézettel a természeti embernek 
nincs  szüksége  a  keresztyénség  világosságára,  hogy  segítse  őt  a  világ  és  önmaga 
megértésében. Nincs szüksége a Szentírás kijelentésére, vagy a Szentlélek megvilágosítására 
azért, hogy ezek eszközeivel tanulhassa meg, milyen is az ő természete valójában.

A keresztyénséget  tehát  ezen az alapon úgy kell  bemutatni  a természeti  embernek, 
mint ami puszta információ ahhoz képest, amivel már amúgy is rendelkezik. A keresztyénség 
ismeretét  az  ember  gondolkodása  és  megfigyelés  képességeinek  gyakorlásával  szerzett 
tudáshoz  kell  viszonyítani  hasonló  módon,  mint  ahogyan  a  kezdetben  az  eredendő 
igazságosság adatott hozzá az emberben levő istenképmáshoz.

A  keresztyénség  világossága  nélkül  azonban  ugyanolyan  kevéssé  rendelkezhet  az 
ember a helyes nézettel önmagáról, mint amennyire Istenről. A bűn ténye miatt az ember vak 
az igazság vonatkozásában mindenütt, ahol csak megjelenik az igazság. S az igazság egyetlen 
egy. Az ember nem ismerheti ténylegesen önmagát, amíg ténylegesen nem ismeri Istent. Nem 
fogván fel  a bukás tényét,  mondja Kálvin,  a filozófusok mindent  a zűrzavarba taszítanak. 
Nem számolnak azzal  a ténnyel,  hogy „  a lélek egyes  részei  az igaz egyenességre  voltak 
alkotva”,122 de a bukás után az ember lényének minden részében egyformán romlott.  „Azt 
állítják”, mondja Kálvin, „hogy nagy különbség van a szervi mozgások és a lélek okoskodó 
részei  között.  Mintha  az  értelem  gyakorta  nem  jutna  ellentétbe  önmagával,  s  különböző 
tervezgetései nem vívnának egymással harcokat, mint valami ellenséges seregek! De mivel e 
zavar  a  természet  megromlása  következtében  jött  létre,  nem  lehet  belőle  helyesen  azt  a 

119 Systematic Theology, 2. kötet, 103. oldal
120 Ugyanott, 105. oldal
121 103. oldal
122 Kálvin: Institúció, 1. kötet, 15. fejezet, 8. rész

57



következtetést levonni, hogy két lélek van az emberben, mivel a képességek maguk között 
nem állanak kellő egyensúlyban.”123

Kiderül tehát, hogy alapvető véleménykülönbség van a katolicizmus és Kálvin között 
a „zavar” eredetét és természetét illetően az emberi természetben. Róma nézete lényegében 
megegyezik a görög filozófusok, konkrétan Arisztotelész nézetével. E szerint a nézet szerint a 
zavar helyi jellegű az emberi természetben, mivel az ember részben nem racionális elemekből 
tevődik össze. Amilyen mértékben áll az ember értelemből, oly mértékben nem vétkezik és 
nem  is  képes  rá.  A  „zavar”  az  ember  alkatában  nem  elsősorban  a  saját  hibájának 
következménye.  Ez elsősorban „Isten” miatt  van, Aki „alkotta” őt. Kálvin szerint  azonban 
nincsen „zavar” az ember természetében abban az állapotában, ahogyan Isten kezéből kikerül. 
A „zavar”a bűn eredményeképpen lép fel. Ennek megfelelően a bukott ember minden egyes 
funkciója  hibásan működik.  Az emberi  személyiség  egésze megváltozott.  A bukott  ember 
esze lehet kellően éles. Formálisan tehát megértheti a keresztyén álláspontot. Hasonlítható egy 
körfűrészhez, ami éles és csillogó, s kész vágni a nekivezetett deszkákat. Mondjuk, hogy az 
asztalos ötven deszkát akar magának vágni egy ház padlózatának lerakása végett. Megjelölte a 
deszkákat. Beállította a fűrészét. Elkezdi a deszka egyik jelölt végénél. De nem tudja, hogy 
hétéves kisfia kissé megbütykölte a fűész beállítását. Ennek eredménye az, hogy mindegyik 
levágott deszka, ami levág, túl ferde, és ezért használhatatlan lesz, mivel túl rövid azt az egy 
pontot  kivéve,  ahol a fűrész először  belekap.  Amíg a fűrész beállításán nem változtat,  az 
eredmény mindig ugyanaz lesz. Hasonlóképpen a keresztyénség tanításai is, valahányszor a 
természeti embernek mutatják azokat be, a bűnös emberi természet beállítása szerint lesznek 
„elvágva”.  Minél  élesebb  az  ész,  annál  következetesebben  vágja  meg  a  keresztyénség 
igazságait  egy kizárólagosan immanentista mintára.  Az eredmény az, hogy bármennyire is 
megértik az emberek formálisan a keresztyénség igazságát, mégsem „Istent, hanem a szívük 
koholt ábrándját tisztelik”.124 Azzal rendelkeznek, amit Hodge „puszta ismeretnek” nevez, de 
nem a valódi istenismerettel.

Ezenkívül,  ahogyan  a  „filozófusok”  és  Kálvin  különböznek  az  emberi  természet 
„zavarának”  forrását  és  természetét  illetően,  úgy  különböznek  a  zavar  eltávolításához 
szükséges  orvosság  megítélésében  is.  A  filozófusok  szerint  az  embernek  nincs  szüksége 
természetfeletti  segítségre  a  zavar  eltávolításához  a  lényéből.  A görög nézet  szerint,  amit 
Róma oly nagy fokban követ, az ember értelmének önmagában helyes a beállítása. A bukás 
nem befolyásolta a fűrész beállítását, ezért nincs szükség a Szentlélek természetfeletti erejére 
a  visszaállításhoz.  Az  értelem  természetére  és  tevékenységére  majdhogynem  semmilyen 
befolyással nem volt az, ami az emberrel a történelemben történt.

Ezzel a nézettel  szemben Hodge, Kálvin vezetését  követve kihangsúlyozza a tényt, 
miszerint  a  bűnös  ember  egész  beállításának  meg  kell  újulnia  a  Szentlélek  ereje  által.  A 
természeti embernek meg kell újulnia „Annak ábrázatja szerint való ismeretre, a ki teremtette 
azt”  (Kol3:10).  „Az új  ember  (νεον)”,  mondja  Hodge szent  Pált  magyarázva  „a szokásos 
megkülönböztetéssel egyezően a νεος és a καινος között a mostani, újonnan alkotottat jelenti 
a régivel (παλαιος) szemben. Ennek a frissen formált embernek az erkölcsi minősége, vagy 
kiválósága fejeződik ki az ανακαινουμενον szóban, miután a bibliai használatban ami καινος, 
az tiszta. Erről a megújulásról azt mondják, hogy εις επιγνωσις, de nem az tudásban, még 
kevésbé  a  tudás  által  ismert.  A tudás  a  szóban forgó megújulás  következménye.”125 Nem 
sokkal később Hodge hozzáteszi: „Az itt említett tudás nem pusztán megismerés. Ez teljes, 
pontos, élő, vagy gyakorlati tudás. Az efféle tudás az örök élet, így ez a szó magában foglalja 
azt, amit az Ef4:24 az igazságossággal és a valóságos szentséggel fejezett ki”.126
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Hodge  az  Ef4:24-et  is  magyarázza:  „És  felöltözzétek  amaz  új  embert,  mely  Isten 
szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben”. „Ezek a szavak”, mondja Hodge, 
„mikor  együttesen  használatosak,  akkor  mindenre  kiterjedő  értelemben  (jelentésben) 
szerepelnek,  azaz  minden  erkölcsi  kiválóságot  magukban  foglalnak.  Bármelyik  kifejezés 
használható  ebben  az  átfogó  értelemben,  mikor  azonban  elkülönülnek,  a  δικαιοσυνη 
becsületességet jelent, azaz olyan jónak lenni és olyan jót cselekedni, amit a méltányosság 
megkövetel, míg az οσιοτης pedig tisztaságot, szentséget, az elme ama állapotát, mely akkor 
jön  létre,  mikor  a  lélek  Istennel  van  tele.  Az  igazi  szentség  helyett  az  apostol  szavait 
’igazságosságnak és az igazság szentségének’ kell fordítani, azaz annak az igazságosságnak 
és szentségnek, melyek az igazság hatásai, vagy kifejeződései. Igazság alatt itt a 22. versben 
említett csalárdsággal (απατη) szemben azt kell érteni, amit a Kol3:10 nevez ismeretnek. Ez 
az isteni világosság az értelemben, melynek az igazság Lelke a szerzője, s amelyből, mint 
közbenső okból minden helyes  vonzalom, és szent  cselekedet  fakad”.127 Hodge ismételten 
kihangsúlyozza  a  tényt,  hogy  a  Szentírás  szerint  a  természeti  ember  magától  képtelen 
megérteni és elfogadni a keresztyénség igazságát. „A természeti ember, azaz az ember a saját 
természeténél  fogva  meg  van  fosztva  Isten  életétől,  azaz  a  lelki  élettől.  Értelme  maga  a 
sötétség,  így  nem  ismeri,  vagy  nem veszi  be  Isten  dolgait.  Nem fogékony  a  lelki  világ 
valóságaitól jövő benyomásokra. Ugyanolyan érzéketlen ezek iránt, mint a halott ember az 
evilági dolgok iránt.”128 Az újjászületést tárgyalva Hodge kijelenti: „A Biblia az örökéletet az 
ismeretben  foglalttá  teszi,  míg  a  bűnösség  a  vakság,  vagy  sötétség.  Az  átmenet  a  bűn 
állapotából  a  szentség  állapotába  átlépés  a  sötétségből  a  világosságba:  az  emberekről  azt 
mondjuk, hogy megújulnak az ismeretben, azaz a tudás az újjászületés hatása, a megtérést 
pedig  Krisztus  kijelentése  eredményezi.  Az  Ő  elvetése  Isten  Fiaként,  és  az  emberek 
Üdvözítőjeként arra a tényre utal, hogy azoknak a szemeit, akik hisznek, e világ istene nem 
vakította meg.”129 Majd ismét: „A Szentírás szíve az, ami gondol, érez, akar és cselekszik. Ez 
pedig a lélek, az én. Ez az új természet. Ebből a szívből fakad minden tudatos, szándékos, 
erkölcsi  tevékenység.  A  szív  változása  tehát  olyan  változás,  mely  megelőzi  ezeket  a 
tevékenységeket, és meghatározza azok jellegét.”130 „Az evangelikál tanítás szerint az egész 
lélekre kihat az újjászületés. Ez nem az értelem az érzések kizárásával, vagy az érzések az 
értelem kizárásával,  de nem is  egyedül  az akarat  a szó tágabb, vagy szűkebb értelmében, 
amire a szóban forgó változás kihat…”131 „Az újjászületés bebiztosítja a helyes ismereteket, 
valamint a helyes érzelmeket, s a helyes érzelmek nem a helyes ismeretek következményei, 
továbbá a helyes ismeretek sem a helyes érzelmek következményei. A kettő elválaszthatatlan 
hatásai az egész lélekre kiható munkának.”132

Azzal zárjuk, hogy a római katolikus apologetika számára természetes és következetes 
dolog a kapcsolódási pontját a hitetlennel a tudás „közös területén” keresni. A római katolikus 
teológia  egyetért  azok lényegi  állításával,  akik  úgy próbálnak  megnyerni  a  keresztyén  hit 
számára, hogy vallják: magának az embernek a tudata, valamint a világ tárgyai értelmezhetők 
az Istenre történő hivatkozás nélkül is.

Pontosan  ebben  rejlik  azonban  az  alapvető  különbség  a  katolicizmus  és  a 
protestantizmus  között.  A protestantizmus  alapelvének  megfelelően  az  ember  öntudata  és 
tárgyi  tudata  az  érthetőségük  okából  előfeltételezik  Isten  öntudatát.  Ezt  kijelentve  nem 
pszichológiai,  vagy  időbeli  sorrendiségre  gondolunk.  Csak  a  végső  viszonyítási  pont 
kérdésére  gondolunk  a  magyarázatban.  A  protestáns  alapelv  ezt  az  önálló,  lételméleti 
Szentháromságban találja meg. Tanácsvégzésével a hármas Isten felügyel mindent, aminek 
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meg kell lennie. Ha tehát az emberi tudatnak az eset természeténél fogva mindig közbenső 
kiindulópontnak kell lennie, akkor is igaz marad, hogy Isten mindig a legalapvetőbb, ezért a 
legvégső viszonyítási pont az emberi magyarázatban.

Végső soron az a kérdés tehát, hogy micsodák valaki végső előfeltevései. Mikor az 
ember  bűnössé  vált,  Isten  helyett  önmagát  tette  meg  végleges,  vagy  végső  viszonyítási 
pontnak. S pontosan ezt az előfeltevést kell megkérdőjelezni, ami egyébként a nem keresztyén 
filozófia kivétel nélkül minden formáját irányítja. Ha ezt az előfeltevést nem kérdőjelezzük 
meg bármelyik területen, a hitetlen elé tárt összes tény és érv az ő mintájára lesz átdolgozva. 
A bűnös színes szemüveget cementezett a szeme elé, amit ő maga nem képes levetni. S az 
irigy szem számára minden sárga. Addig pedig nem lesz értelmes érvelés, amíg az együtt 
gondolkodók nem tudják, mit értenek a szavaik alatt.

Ha  nem tesszük próbára  ezt  az  alapvető  előfeltevést  önmagáról,  mint  az  állítások 
megfogalmazásának  területén  a  végső  viszonyítási  pontról,  a  természeti  ember  teljes 
mértékben  érvényeseknek  fogadhatja  el  a  „teista  bizonyítékokat”.  Ő maga is  képes  efféle 
bizonyítékokat alkotni. S alkotott is. De az isten, akinek a létezését ő bizonyítja ezen a módon, 
mindig más, mint a Szentírás önálló, lételméleti Szentháromsága. A római katolikus apologéta 
nem akarja bizonyítani az efféle Isten létezését.  Ő olyan isten létezését akarja bizonyítani, 
mely mindig érintetlenül hagyja az ember függetlenségét, legalábbis valamilyen mértékben. 
Róma teológiája  nem akar olyan Istent,  Akinek a tanácsvégzése irányít  mindent,  amiknek 
meg kell lennie.

Ezek után természetes, hogy Róma nézete a kapcsolódási pontról a hitetlennel olyan, 
amilyen.

2. Evangelikalizmus

Beszéltünk  a  katolicizmus  és  a  protestantizmus  közötti  alapvető  különbségről  a 
kapcsolódási pont kérdésének vonatkozásában. De nem minden protestáns volt teljesen hű a 
protestáns alaptanításhoz. Warfield bámulatosan mutatta ezt ki a tárgyalt könyvben. Csakis a 
kálvinizmusban  jutott  következetesen  kifejeződésre  az  a  protestáns  alapelv,  miszerint  az 
üdvösség  egyedül  Istentől  származik.  A  nem  kálvinista  protestánsok,  akiket  gyakorta 
evangelikálokként emlegetnek, kigondolták „Isten tevékenységét, mely egyetemesen tekint az 
üdvösségre”  azért,  hogy  helyet  hagyjanak  az  egyéni  emberi  lény  részéről  jövő  végső 
döntésnek.133 Isten, mondhatni, Krisztuson keresztül hatalmas összeget helyez el a bankban, 
majd bejelenti  ezt  a tényt  az újságokban, mindenki számára eleget kínálva a szükségeinek 
betöltéséhez, aki csak eljön. Így tehát végső soron az egyénen múlik, hogy akar-e azok közé 
tartozni, akik ennek a banknak a nagylelkűségéből élnek. Isten egyetemességeken át közelíti 
meg  az  embert.  Vannak  különbségek  az  evangelikálok  között,  de  végső  soron  ezek  a 
különbségek pusztán abban merülnek ki, hogy vajon Isten az egyéneket tágabb, vagy szűkebb 
módon  közelíti  meg.  A  végső  döntés  mindig  az  egyénre  marad.  „A  partikularizmus  az 
üdvösség folyamatában így tehát  megmarad  a  kálvinizmus  jelének.”134 Warfield  tehát  úgy 
beszél  a  kálvinizmusról,  mint  a  protestantizmus  egyedüli  formájáról,  melyet  „nem 
színtelenített  el  a  külső  elemek  behatolása”.  Isten  cselekedete  a  végső  forrása  minden 
határozott létezésnek.

A mi céljaink számára az a fontos, hogy az evangelikalizmus megtartott valamennyit a 
római katolicizmusból mind az emberről, mind az Istenről alkotott nézete vonatkozásában. A 
katolicizmushoz hasonlóan az evangelikalizmus is úgy gondolkodik az emberi öntudatról, és a 
tárgyi ismeretekről, mint amelyek bizonyos fokig megérthetők Isten tudata nélkül is. Várható, 
hogy  az  evangelikalizmus  egyet  fog  érteni  Rómával  a  kapcsolódási  pont  kérdésében. 

133 Warfield: idézett mű, 111. oldal
134 Ugyanott
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Mindketten olyan  teológiát  alakítanak ki,  amit  a  mögötte  meghúzódó naturalizmus  elemei 
színeznek.  Egyikük  sem  akarja  tehát  megkérdőjelezni  a  természeti  ember  alapvető 
előfeltevéseit önmaga, valamint a magyarázat végső viszonyítási pontjának vonatkozásában. 
Egyik sem akarja bizonyítani egy olyan Isten létezését, Aki felügyel mindent, amiknek meg 
kell lennie.

Az evangelikál apologetika nagy szövegkönyve Butler püspök híres Analógiája. Nem 
célunk  most  teljes  mértékben  tárgyalni  az  állításait.  Elegendő  csak  arra  rámutatni,  hogy 
érvelése  nagyon  hasonlít  ahhoz,  amivel  Aquinói  Tamás  Summa  Contra  Gentiles című 
művében találkozunk. Butler arminiánus nézeteket vall a teológiában. Ő tehát azt feltételezi, 
hogy a természeti ember „a gondolkodás ésszerű használatával” képes helyesen magyarázni 
„a természet menetét és szerkezetét”. S ha a természeti ember folytatja „a gondolkodásnak 
ugyanazt  az ésszerű használatát”  a Szentírás  által  Krisztusról és az Ő munkájáról  elé tárt 
tények vonatkozásában, akkor minden valószínűség szerint keresztyénné válik.135

3. Kevésbé következetes kálvinizmus

A kiindulópont kérdését tehát nagymértékben az illető teológiája szabja meg. Az első 
fejezetekben  az  volt  a  célunk,  hogy felvázoljuk  a  keresztyénség  szembetűnő  jellemzőit  a 
református hit alapelveinek megfelelően. Konkrétabban az volt a célunk, hogy megmutassuk a 
keresztyénség  főbb  jellemzőit  a  kortárs  nagy  református  teológusok  által  közölt  módnak 
megfelelően. Az olyan emberek munkái alapján, mint Charles Hodge, Herman Bavinck, és B. 
B. Warfield, hogy a többieket már ne is említsük, alakítottuk ki a református élet és világnézet 
körvonalait. Csak ezeknek az embereknek a segítségével voltunk képesek bármire jutni, ami a 
következetes protestantizmusra hasonlít.

Csak az ő javaslataikat visszük végig, ha követjük alapelveiket az apologetikában és a 
szűkebb  értelemben  vett  teológiában.  Nekünk  nem a  keresztyénség  valamilyen  minimális 
lényegét,  vagy  a  keresztyénség  tanításaiban  rejlő  minden  részletet  kell  megvédenünk, 
ahogyan azt  Warfield olyan  jól  kifejezi,  hanem „épp magát  a keresztyénséget… beleértve 
annak minden ’részletét’,  valamint a ’lényegét’ – annak megmagyarázhatatlan és sűrítetlen 
teljességében…”136

S  ezt  a  keresztyénséget  kell  eljuttatnunk  azokhoz,  akik  halottak  a  vétkeikben  és 
bűneikben. Warfield mondja: „A halál mezeje felett kelt fel az igazság Napja, s az Ő adventjét 
hirdető kiáltások süket fülekbe jutottak. Igen, énekeljenek bár a hajnalcsillagok az örömtől, s 
reszkessen meg a levegő a nagy bejelentés  visszhangjától,  hangjuk mégsem hatolhat  be a 
halottak fülébe. Ahogyan végigtekintünk a gonoszságában veszteglő világon, azt a völgyet 
látjuk magunk előtt, ami a próféta látomásában szerepelt: egy völgy, tele csontokkal, s íme, 
valamennyi nagyon kiszáradt. Mi haszna van hát hirdetni a száraz csontoknak a legnagyobb 
megváltást? Hogyan fogunk kiállni, és azt kiáltani: Ó ti száraz csontok, halljátok meg az Úr 
szavát! Hiába a megváltás, hiába a kihirdetése, amíg nem jön egy lehelet a mennyből, és rá 
nem lehel  ezekre  a  lemészároltakra,  hogy élhessenek.”137 „A keresztyén  a  neki  adott  élet 
következtében  él,  s  annak  az  életnek  a  kezdetét  megelőzően  természetesen  nincs  ereje  a 
cselekvésre,  s  a  legfontosabb  dolog,  hogy  keresztyén  emberekként  ne  adjuk  alább  a 
bizonyságtételünket üdvösségünk eme természetfelettiségénél.”138 Láttuk, hogy Hodge állítása 
szerint az újjászületés az ismeretre, az igazságosságra és a szentségre történik.

Látszólag erről a magas polcról estünk le az evangelikalizmus szintjére, mikor Hodge 
a gondolkodás hivataláról beszél a vallás dolgaiban. Ezalatt a címszó alatt három dolgot említ. 

135 A tanmenet a keresztyén-teista bizonyítékokról részletesen tárgyalja Butler álláspontját.
136 Studies in Theology, New York, 1932, 9. oldal
137 Ugyanott, 43. oldal
138 Ugyanott, 45. oldal
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Először megmutatja, hogy a gondolkodás szükséges eszköz a kijelentés átvételéhez. Erről a 
dologról nem lehet túl sok vita. „A kijelentés nem szólhat állatoknak, vagy idiótáknak.”139 

Másodszor  Hodge  azt  állíja,  hogy  „a  gondolkodásnak  meg  kell  ítélni  a  kijelentés 
szavahihetőségét”. S „a szavahihető az, amit el lehet hinni. Semmi sem hihetetlen, csak ami 
lehetetlen. Ami lehetséges, azt lehetséges racionálisan (azaz a megfelelő alapokon) hinni.” Mi 
hát a lehetetlen. Hodge így válaszol: „(1) Lehetetlen az, ami ellentmondást foglal magában, 
például valami, ami nem az, vagy hogy a jó rossz és a rossz jó. (2) Lehetetlen, hogy Isten 
megtegyen, elfogadjon, vagy megparancsoljon bármit, ami erkölcsileg rossz. (3) Lehetetlen, 
hogy Ő azt  követelje:  olyasmiben  higgyünk,  ami  ellentmond  a  hit  bármely  törvényének, 
amiket  Ő  ültetett  be  a  mi  természetünkbe.  (4)  Lehetetlen,  hogy  az  egyik  igazság 
ellentmondjon egy másiknak. Lehetetlen tehát, hogy Isten bármit igazként tárjon elénk, ami 
ellentmond bármely jól hitelesített igazságnak, legyen az intuíció, tapasztalat, vagy korábbi 
kijelentés.”  Harmadszor,  folytatja  Hodge,  „a  gondolkodásnak meg kell  ítélnie  a  kijelentés 
bizonyítékait”. Miután „a hit magában foglal egyetértést, az egyetértés pedig meggyőzést a 
bizonyítékok által,  ebből  következik,  hogy a  hit  bizonyíték  nélkül  vagy irracionális,  vagy 
lehetetlen.” A gondolkodás második és harmadik előjogát, mondja Hodge, maga a Szentírás 
hagyja jóvá. Pál „elismerte az elme intuitív ítéleteinek kiemelkedő hitelességét”, és „Jézus a 
munkáira hivatkozott, mint állításai igazságának bizonyítékaira”.

Nem célunk itt, hogy teljes terjedelemben foglalkozzunk a gondolkodás és a kijelentés 
kérdésével. Elegendő megemlíteni a kétértelműséget, amely a kapcsolódási pont kérdésének 
megközelítése  mögött  húzódik  meg.  Mikor  Hodge  a  gondolkodásról  beszél,  „a  hit  ama 
törvényeit” érti ez alatt, „melyeket Isten ültetett a természetünkbe”. Nos természetesen igaz, 
hogy Isten ültette a hit eme törvényeit magába a lényükbe. Erre a dologra helyez Kálvin oly 
hatalmas hangsúlyt,  mikor  azt  mondja,  hogy minden embernek van istenérzete.  A hitetlen 
azonban nem fogadja el a saját, az Isten képére történt teremtéséről szóló tanítást. Lehetetlen 
tehát  az emberek intellektuális,  vagy erkölcsi  természetére  hivatkozni,  miután  az emberek 
maguk értelmezik ezt a természetet, és azt mondják, hogy ennek kell megítélni a kijelentés 
szavahihetőségét  és  bizonyítékát.  Ha  ugyanis  ezt  tesszük,  azzal  valójában  azt  mondjuk  a 
természeti embernek, hogy pontosan annyit, és ne többet fogadjon el a keresztyénségből, mint 
amennyit az emberi természetről alkotott romlott elképzelésével el szeretne fogadni.

S hogy ismét a fűrész hasonlatát használjuk: a fűrész önmagában csak egy eszköz. Az, 
hogy egyáltalán beindul-e, s hogy a megfelelő irányban vág-e, a fűrészt működtető embertől 
függ. Ez a helyzet a gondolkodással, vagy értelemmel is, az mindig valakinek az eszköze. S 
az illető  vagy hívő, vagy hitetlen.  Ha hívő,  az értelme beállítása már  megváltozott,  amint 
Hodge mondja, az újjászületés során. Akkor viszont nem lehet bíró: az újjászületett ember 
részeként  örömmel  aláveti  magát  Isten  tekintélyének.  Isten  kegyelme  által  engedi  meg 
magának, hogy Isten kegyelme magyarázza. Ha viszont a gondolkodását használó személy 
hitetlen,  akkor  ez  a  személy  a  gondolkodásának  használata  közben  természetesen  a  bírói 
szerepet fogja játszani a kijelentés szavahihetőségének és bizonyítékának vonatkozásában, de 
a  keresztyén  vallást  mindig  is  elképzelhetetlennek  tartja,  mivel  lehetetlenségnek  véli,  a 
bizonyítékai pedig mindig elégtelennek. Hodge saját tanítása a természeti ember vakságáról 
és keménységéről is megerősíti ezt a tényt. A természeti embernek tulajdonítani a megítélés 
jogát  a  gondolkodása  által  a  lehetséges  és  a  leletetlen  vonatkozásában,  vagy  az  erkölcsi 
természete által  a jó és a rossz vonatkozásában valójában annak a „partikularizmusnak” a 
megtagadását  jelenti,  amit  Hodge  Warfieldhez  hasonlóan  a  valóban  biblikus  teológia 
fémjelének  hisz.  Ebben  az  esetben  a  keresztyénség  nem  követelné  maga  a  gondolkodó 
értelmezésének jogát. Ezt a gondolkodót úgy tekintené, hogy már a keresztyénség elfogadása 
előtt  rendelkezik  a  saját  természete  erői  helyes  értelmezésének  és  helyes  használatának 

139 Systematic Theology, 1. kötet, 49. oldal
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képességével. S ez pontosan az arminiánus álláspont megfelelője, amely azt állítja, hogy Isten 
az üdvösséget objektíven lehetségessé tette, de konkrétan nem üdvözítette az egyéneket.

A fő probléma Hodge a kapcsolódási pontra vonatkozó álláspontjával tehát az, hogy 
nem  tesz  világos  különbséget  az  ember  eredeti  és  bukott  természete  között.  Alapvetően 
természetesen  az  Hodge  szándéka,  hogy  úgy  hivatkozzon  az  ember  eredeti  természetére, 
amiképpen  az  a  Teremtője  kezéből  kikerült.  De  gyakorta  érvel  úgy,  mintha  az  eredeti 
természetet még mindig fellelhetnénk, mint aktívat az emberek „közös tudatában”. Nos, sok 
igazság  van  abban az  állításban,  hogy az  emberek  józan  esze  nem szakadt  el  annyira  az 
igazságtól, mint a filozófusok bölcselkedései. Nyílt, istenkáromló ateizmus rendszerint nem 
található az emberek tömegei között.  Ez azonban nem törli el a tényt,  hogy az emberek a 
személyiségük összes megnyilvánulásában bűnösök.

Egy összehasonlítás jól jöhet ennek a pontnak a világosabbá tételéhez. A Róma levél 
hetedik fejezetében Pál azt mondja önmagáról,  hogy noha hívő, megvan a bűn törvénye a 
tagjaiban, ami gyakorta irányítja őt az akarata ellenére. Az ő „újembere” valóságos ember, a 
Jézus Krisztusban levő ember. De az „óembere” a teljesen még meg nem semmisített bűnös 
természetének  a  maradványa.  Ezt  a  hasonlatot  a  természeti  emberre  vonatkoztatva  a 
következőket  látjuk:  a  bűnös  az,  akinek  az  „újembere”  a  Sátánnal  áll  szövetségben. 
„Óembere”  azonban az,  mely a tagjaiban hadakozik az akarata  ellen:  ez  az ő  természete, 
amiképpen kikerült a Teremtője kezéből. Mikor a tékozló fiú elhagyta az atyai házat, azonnal 
elindult  a disznóólak felé.  De már az úton felébredt benne a gyanú. Megpróbálta elhitetni 
önmagával,  hogy  a  valódi  természete  az  ő  magabiztosságában  rejlik  az  atyai  háztól 
elkülönülve. De hiába makrancoskodik. Csak a jobb tudás ellen vétkezik.

Hodge  teológiájának  géniuszával  teljesen  összhangban  van  a  bűnösben  levő 
„óemberhez” folyamodni, de teológiájával egyáltalában nincs összhangban a bűnösben levő 
„újemberhez”  fordulni  úgy,  mintha  alapvetően  helyes  ítéletet  alkotna  bármely  kérdésben. 
Hodge mégis elmulasztott világos különbséget tenni a kettő között.  Ennek megfelelően nem 
tesz világos különbséget a kapcsolódási pontról alkotott református, valamint az evangelikál 
és római katolikus nézetek között sem. Ennek megfelelően beszél az „értelemről” úgy, mint 
ami látszólag jól működik, bárhol is legyen. De a bűnös ember „értelme” elkerülhetetlenül 
rosszul működik. Különösen akkor igaz ez, ha a Szentírás konkrét tartalmával kerül szembe. 
A természeti ember elkerülhetetlenül használni fogja a gondolkodásának eszközét arra a célra, 
hogy ezt  a  tartalmat  naturalista  szintre  egyszerűsítse  le.  Ezt  még  az  ellentét  alapelvének 
érdekében is meg kell tennie. A saját végsősége ugyanis egész filozófiájának legalapvetőbb 
előfeltételezése. Ezzel az előfeltételezéssel, mint forgásponttal használja az ellentét törvényét. 
Ha  megkérik,  hogy használja  a  saját  értelmét  a  keresztyén  kijelentés  szavahihetőségének 
megítélésére, de ugyanakkor arra is megkérik, hogy tagadja meg az önmagáról, mint végsőről 
alkotott  nézetét,  azzal  valójában  arra  kérik  meg,  hogy  higgyen  is,  meg  ne  is  a  saját 
végsőségében egyszerre, és egyazon értelemben. Sőt, ez az ember, aki az ellentét törvényének 
nevében veti el a keresztyénséget, el fogja azt vetni annak a nevében is, amit a szabadság 
ösztönös megérzésének nevez. Ez alatt valójában ugyanazt érti, mint a végsőség alatt. Kálvin 
mondja: „Azt az elvet vallották, hogy az ember nem eszes állat, ha nincs meg benne a jó és a 
rossz között való szabad választás képessége. Eszükbe jutott az is, hogy a jó cselekedetek és a 
bűnök között való különbség megszűnnék, ha az ember nem volna képes életét a saját belátása 
szerint  elrendelni”.140 Ha  ilyesvalakit  kérnek  meg  a  keresztyénség  álláspontjának 
elfogadására, mely szerint az ő sorsát végső soron Isten tanácsvégzése határozza meg, akkor 
tőle annak elfogadását kérik, ami a jót rosszá, és a rosszat jóvá teszi.

Csak azt a vezetést kell követnünk, amit Hodge a teológiájában Kálvint követve adott, 
ha  a  kapcsolódási  pontunkat  nem  bármiféle  elvonatkoztatásban  keressük,  legyen  az  a 
gondolkodás, vagy az ösztönös megérzés. S efféle elvonatkoztatás nem is létezik az emberek 

140 Institúció, 1. kötet 15. fejezet 8. rész
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világegyetemében. Mi mindig konkrét személyekkel foglalkozunk. Ezek az emberek bűnösök. 
Ők mindig „a saját pecsenyéjüket sütögetik”. El akarják nyomni az igazságot a hamissággal. 
A  gondolkodásukat  erre  a  célra  fogják  használni.  S  formálisan  nem  is  logikátlanok,  ha 
elfogadván  az  ember  végsőségének  előfeltevését  elvetik  a  keresztyénség  tanításait.  Épp 
ellenkezőleg: ezt kell tenniük, ha logikusan következetesek akarnak maradni. Ezzel a dologgal 
később majd még foglalkozunk. Ebben a pillanatban elegendő volt megmutatnunk, hogy az 
apologéta nemcsak hűtlenné válik az emberről, mint Isten teremtményéről szóló tanításához, 
hanem  a  célja  is  meghiúsul,  ha  „az  emberek  közös  tudatának”  valamely  formájához 
folyamodik.

Mielőtt  folytatnánk  annak  tárgyalását,  ami  a  számunkra  a  kapcsolódási  pont 
problémája biblikusabb nézetének tűnik, felhívnánk a figyelmet a következetlen kálvinizmus 
másik formájára is ebben a dologban. A Het Testimonium Spiritus Sancti című könyvében dr. 
Valentine Hepp az Isten, az ember  és a világ vonatkozásában beszél a  prima pricipia-ról, 
amit,  mint  mondja,  az  emberek  általánosságban  elfogadnak.  A  központi  igazságok 
vonatkozásában, melyek a teremtésből szólnak hozzánk, kevés a kétség az emberek között. 
Néhány  tévelygő  tudós,  akik  ragaszkodnak  a  téves  kiindulópontjuk  fenntartásához, 
ragaszkodnak az Isten, vagy az ember, vagy a világ létezésével kapcsolatos kételyeikhez is. 
Az  efféle  kijelentéseiket  nem  a  tapasztalatukból,  hanem  a  saját  rendszerükből  kiindulva 
teszik.  A  létszámuk  azonban,  jóllehet  rengeteget  hallunk  róluk,  meglehetősen  csekély. 
Egészében  véve  az  emberiség  nem  tagadja  a  központi  igazságokat.  Az  emberek  elsöprő 
többsége elfogadja a felettük álló magasabbrendű hatalmat, s nem vonakodnak elfogadni a 
világ és az ember igazságát.141 Hepp álláspontja, amint az kiderül ebből az egy idézetből is, 
hasonló Hodge álláspontjához. Ahogy Hodge úgy Hepp is a „központi igazságokba” vetett 
általános hitre akar hivatkozni, amit minden ember, még a nem túl műveltek is, elfogadnak. 
Mind Hepp, mind Hodge számára van tehát valami a józan ész filozófiájának menetében, 
amivel a természeti ember rendelkezik, és ami, mivel az ösztönös megérzésen alapuló, vagy 
spontán, ezért nincs beszennyezve a bűn által. Kiderül azonban még ebből a rövid idézetből 
is, hogy az emberek „közös fogalmai” bűnös fogalmak. Ha ugyanis az ember a saját értelmi 
tudatosságát mérlegeli, majd egyszerűen csak kimondja, hogy egy magasabbrendű hatalom, 
egy isten létezik, azzal valójában azt mondja ki, hogy Isten nem létezik. Olyan ez, mint mikor 
a gyermek az otthoni környezetét mérlegelve jut arra a következtetésre, hogy apa, vagy anya 
léteznek.  S „elfogadni a világ és az ember  igazságát” önmagában még csak a teremtés  és 
gondviselés  elemi  igazságainak  elfogadását  sem jelenti.  Nem elegendő  a  nem keresztyén 
gondolkodók érthetőbben kifejezett rendszereiből kiindulva folyamodni a közös tudat, a józan 
ész, az ösztönös megérzés filozófiájához,  mint valamihez,  ami közvetlenebbül viszonyul  a 
kijelentés ama nyomásához, mely az emberekre nehezedik. Mind Hepp, mind Hodge látszólag 
nem  akarnak  többet  tenni,  mint  amit  Kálvin  tesz,  mikor  a  minden  emberben  meglevő 
istenérzethez  folyamodik.  De  ezt  a  fogalmat,  miközben  Pál  ama  tanítását  próbáljuk  meg 
bemutatni,  mely  szerint  Isten  kijelentése  minden  ember  elé  tárul,  gondosan  el  kell 
különítenünk attól a válaszreakciótól, amit a bűnös ember ad erre a kijelentésre. Isten, és nem 
egy  isten  kijelentése  oly  közvetlenül  tárul  minden  ember  elé,  mondja  Kálvint  követve 
Warfield,  hogy „az  Isten  létezésével  kapcsolatos  meggyőződés  egy  ösztönösen  megérzett 
igazság  jeleit  hordozza  magán  annyiban,  amennyiben  ez  az  emberek  egyetemes  és 
elkerülhetetlen  hite,  s  az  énről  alkotott  elképzelés  megadásának  egyazon  cselekedetében 
adatik,  amit  azonnal  függőnek  és  felelősnek  ismerünk.  Így  tehát  magában  foglalja  azt  a 
Valakit  is,  Akitől  függ,  és  Akinek  a  felelősséggel  tartozik”.142 Ez  az  istenérzet,  sőt 
istenismeret az, amivel Pál állítása szerint (Rm1:19-20) minden ember rendelkezik, de amiről 

141 Kampen, 1914, 165. oldal
142 Studies in Theology, 110. oldal
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Pál  azt  is  mondja,  hogy  minden  bűnös  megpróbálja  elnyomni,  amihez  a  keresztyén 
apologétának folyamodnia kell.

Amit eddig mondtunk, az látszólag szélsőségesen elcsüggesztő. Az eddig elhangzott 
érvek látszólag arra ösztönöznek minket, hogy tagadjuk bármiféle kapcsolódási pont létezését 
a  hitetlenekkel.  Vajon  nem  igaz,  hogy  az  embereknek  valamennyire  kapcsolatba  kell 
kerülniük  az  igazsággal  ahhoz,  hogy  további  ismereteket  szerezhessenek  arról?  Ha  az 
emberek teljesen tudatlanok az igazsággal kapcsolatosan, akkor miképpen ébredhet bennük 
akár csak érdeklődés iránta? Ha az emberek teljességgel vakok, akkor minek tárjuk eléjük a 
spektrum színeit? Ha süketek, akkor minek vigyük el őket a Zeneakadémiára?

Sőt,  vajon  maga  az  értelem  is  nem  Isten  ajándéka?  S  vajon  tudós,  ha  nem  is 
keresztyén,  nem tud sokat a világegyetemről? Szükséges-e keresztyénnek lennie valakinek 
ahhoz, hogy tudja: kettő meg kettő az négy? S mindemellett a keresztyénség, miközben sok 
olyasmit  elmond nekünk, ami meghaladja az értelmet,  vajon nem olyasvalami elfogadását 
követeli-e meg, ami ellenkezik a józan ésszel? A válaszunk ezekre a típusú kérdésekre az, 
hogy pontosan a kapcsolódási pont református elképzelésében, és csakis abban lehet elkerülni 
a történelmileg oly híres dilemmát a teljességgel tudatlanról, vagy a mindentudóról. Mielőtt 
azonban ezt bizonyítanánk, szükséges jelezni,  hogy római katolikus nézettel  ez a dilemma 
megoldhatatlan.

Ha az ember teljességgel tudatlan az igazságot illetően, akkor nem is érdeklődhet az 
igazság iránt. Ha viszonyt valóban érdeklődik az igazság iránt, akkor már a birtokában kell 
lenniük  az  igazság  fő  elemeinek.  E  dilemma  szarvait  elkerülendő  keresi  Róma  és  az 
evangelikál protestantizmus a kapcsolódási pontot a „közös tudat valamely területén a hívők 
és a hitetlenek között. Ők azt állítják, hogy a teljes romlottság tantételében a kálvinista abban 
a  szerencsétlen  helyzetben  van,  hogy süket  fülekhez  kell  szólnia,  mikor  az  evangéliumot 
prédikálja. Mi viszont épp ellenkezőleg abban hiszünk, hogy egyedül a kálvinista nincs ebben 
a helyzetben.

Platon  híres  hasonlata  a  barlangról  szemléltetheti  a  római  katolikus  álláspontot.  A 
barlanglakók kezei és lábai láncokkal voltak megkötve. Nem láttak és hallottak mást, csak 
árnyékokat, és ezeknek az árnyékoknak tulajdonított visszhangokat. Mégis azt feltételezték, 
hogy „azt nevezték meg, ami ténylegesen előttük volt”. Ha közülük valamelyiket elengedik, 
mondja Platon, az illetően hozzá kell szoknia a Nap fényéhez. De sajnálni fogja azokat, akik 
még  mindig  a  barlangban  vannak.  S  „ha  versengeni  kellene  az  árnyékok  felmérésében  a 
foglyokkal, akik soha nem mozdultak ki a barlangból… vajon nem válna nevetségessé” az ő 
szemükben? „Az emberek azt mondanák róla, hogy felment, de lefelé már szemek nélkül jött, 
és semmi haszna nincs akár csak gondolkodni a felmenetelről. Ha pedig valaki megpróbálna 
eloldani mást és kivinni őt a világosságra, csak érjék tetten a bűnözőt, rögtön halálra is adják.”

Platon  maga  értelmezi  ezt  a  hasonlatot  az  ember  képességének  és  az 
igazságismeretnek  a  vonatkozásában.  A  foglyoknak  van  szemük,  amivel  láthatják  az 
igazságot, mindössze csak a fejüket kell elfordítaniuk ahhoz, hogy szembenézhessenek azzal.

Valahogy  így  gondolkodik  Róma  a  természeti  emberről.  Arisztotelész  általános 
érvelési módszerét követve Aquinói Tamás azt állítja, hogy a természeti ember az értelmének 
közönséges használatával képes megfelelően bánni az őt körülvevő természeti kijelentéssel. 
Neki  csak  némi  segítségre  van  szüksége  ahhoz,  hogy  a  keresztyénségben  található 
természetfeletti igazságot is lássa, és arra a megfelelő módon reagáljon.

A katolikus nézet szerint az ember már birtokában van a hitnek a természeti kijelentés 
helyes  értelmezésének  vonatkozásában.  S  ő  azért  értelmezi  helyesen  a  kijelentést,  mert 
részesedik Isten létezésében. Meg kell hagyni, ő csak a természeti kijelentést illetően van az 
igazság birtokában. Ha azonban a természeti ember képes helyesen értelmezni a természeti 
kijelentést,  és meg is teszi azt oly módon, ami lényegében helyes, akkor nincs annak oka, 
amiért  természetfeletti  segítségre  lenne  szüksége  a  keresztyénség  helyes  magyarázatához. 
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Legfeljebb  arra  az  információra  van  szüksége,  hogy  Krisztus  és  a  Szentlélek  eljöttek  a 
világba. Meghallván ezeket a híreket, racionális lényként nem tévesztené el az erre adandó 
helyes reakciót.  Ha a természeti  ember szeme (értelme) lehetővé teszi a számára,  hogy az 
egyik dimenzióban helyesen lásson, akkor nincs rá jó ok azt gondolni, hogy ugyanez a szem 
ne  tenné  a  számára  lehetővé  minden  további  segítség  nélkül,  hogy  minden  dimenzióban 
helyesen lásson. Nincs semmi oka annak, amiért a barlang összes foglya el ne téphetnék a 
láncaikat,  és ki ne sétálhatnának a napfényre.  Valójában Platon nem mondja meg az okát, 
amiért azok, akik nem szöktek meg, ne szökhetnének meg ugyanúgy, mint az, aki megtette.

Másrészről elmondható, hogy a római katolikus nézet szerint a természeti ember nem 
ad  teljesen  helyes  magyarázatot  a  természeti  kijelentésre.  Vajon  nem  helyesbíti  Aquinói 
Tamás  azt  a  magyarázatot,  amit  „a  filozófus”  adott  a  természet  dolgairól?  S  vajon  az 
istenképmásról alkotott római katolikus nézet nem foglalja azt magában, hogy még az eredeti, 
a bukás előtti állapotában sem volt képes az ember a donum superadditum nélkül bármit is a 
helyes módon ismerni?

Erre  azt  válaszoljuk,  hogy  noha  Aquinói  Tamás  kijavítja  Arisztotelész  egyes 
következtetéseit,  mégis  elfogadja  Arisztotelész  módszerét,  mint  lényegében  szilárdat.  De 
figyelmen  kívül  hagyva  ezt,  és  elfogadván  az  érvelés  kedvéért,  hogy  Róma  szerint  a 
természeti embernek a természeti kijelentésről alkotott elképzelése nem teljesen helyes, meg 
kell  jegyezni,  hogy  az  egyetlen  ok,  amit  Róma  ennek  a  ténynek  az  igazolására  képes 
felmutatni  nem  más,  mint  a  hiba  magában  a  kijelentésben.  Platon  barlangi  foglyai  nem 
hibáztathatók  amiatt,  hogy csak  árnyékokat  látnak.  Ha  a  fejük  le  van  hajtva,  s  így  csak 
árnyékokat  látnak,  az  nem  az  ő  hibájuk.  Eszerint  a  nézet  szerint  az  emberi  elme  nincs 
eredendően  és  természetes  módon  kapcsolatban  az  igazsággal.  A  szabadságnak  a  római 
katolikus  teológiában  elfogadott  elképzelése  azon  alapszik,  hogy az  ember  metafizikailag 
különbözik az „istentől”. S ez megfelel annak, mintha kimondanánk: az ember oly mértékben 
szabad,  amilyen  mértékben  nincs  „létezése”.  Ezen  az  alapon  egyáltalán  nincs  valódi 
kapcsolódási pont a természeti ember elméjével. Az elképzelések, miszerint az ember nincs 
kapcsolatban Istennel, valamint hogy részesedik Isten lényéből, egymással kölcsönhatásban 
állnak.

Nem ellenezzük azt az elképzelést, mely kimondja, hogy az ember elméjének mindig 
szüksége van a természetfeletti kijelentésre. Épp ellenkezőleg: kihangsúlyozzuk a tényt, hogy 
még a Paradicsomban is szüksége volt az embernek természetfeletti kijelentésre és élvezte is 
azt.  De  nem értünk  egyet,  azzal,  amit  okként  jelölnek  meg,  amiért  az  embernek  még  a 
Paradicsomban  is  szüksége  volt  a  természetfeletti  kijelentésre.  E  szükség  oka  a  római 
katolicizmus szerint valójában egy hiba volt az ember eredeti alkatában. Ez magában foglalja 
azt, hogy az ember természetesen, az eredeti alkatában ugyanúgy hajlamos a tévedésre, mint 
az igazságra. Ennek oka pedig az, hogy a római katolicizmus istene nem felügyel „mindent, 
amiknek meg kell lennie”. Az ember ennek megfelelően nem kizárólagosan szembesül azzal 
ami  Istent  jelenti  ki.  Az ember  szembesül  a  végső nem-racionálissal  is.  A valóság efféle 
elképzelésével  általánosságban  természetes,  hogy  az  ember  alkatáról  egyrészt  azt  kell 
képzelni,  hogy önmagában is birtokolja az igazságot,  másrészt  azt,  hogy saját  természetes 
cselekedetével soha nem juthat az igazság birtokába.

Aztán ezen az alapon a természetfeletti hozzáadása a természeteshez nem gyógyítja 
meg a dolgokat. Ugyanúgy igaz lesz a természetfeletti kijelentésre, mint a természetesre, hogy 
nem éri el az embert, vagy ha el is éri, az embernek nincsen rá szüksége.

Ha a természeti  kijelentés nem veszi körül úgy az embert,  ami lehetetlenné teszi a 
számára, hogy bármire is nézzen, ami nem Istenről beszél, akkor a természetfeletti kijelentés 
sem  lesz  megfelelő.  Ha  a  természeti  kijelentés  nem  beszél  olyan  Istenről,  Aki  a 
tanácsvégzésével teljesen körülveszi az embert, akkor a természetfeletti kijelentés sem fogja 
ezt  megtenni.  De ha  megtenné  a  lehetetlent,  és  beszélne  ilyen  Istenről,  az  sem jelentene 

66



semmit az ember elméjének, amiképpen azt Róma felfogja. Az önálló Isten kijelentésének 
nincs értelme az elme számára, mely végsőleg függetlennek képzeli magát. A kapcsolódási 
pont  lehetősége  szertefoszlott.  A  Szentírás  önálló  Istene  kijelentésének  egész  elképzelése 
megdől,  ha  az  ember  maga  is  független,  illetve  ha  az  önálló  ember  maga  is  nem 
kijelentésszerű  a  lényének  belső  szerkezetében,  akkor  nem  képes  befogadni  semmiféle 
kívülről jövő kijelentést.

Másrészről,  ha  az  ember  bármely  értelemben  független,  akkor  nincs  szüksége 
kijelentésre. Ha akkor azt mondják, hogy rendelkezik az igazsággal, akkor úgy rendelkezik 
vele,  mint  értelme  végleges  törvényhozó  képességeinek  termékével.  Csak  akkor  ismerhet 
bármilyen  igazságot,  ha  valójában  uralja  az  őt  körülvevő  valóság  tényeit  az  ellent  nem 
mondás  törvényének  eszközeivel.  S  ha  bármiféle  igazságot  ezen  a  módon  ismer,  akkor 
valójában minden igazságot ismer.

A római  katolikus állásponttal  tehát az ember Platon barlanglakóival együtt  a saját 
alkatánál fogva alkalmazkodott a félhomályhoz. A kijelentés semmi hasznára sincs, még ha 
úgy is gondolkodunk róla, hogy arra szüksége van. Ha a kijelentés el is jut hozzá, úgy kell 
annak  eljutnia,  mint  ahogy  eljutott  Platon  egyik  barlanglakójához:  véletlenül.  Vagyis  az 
embernek Platon egyik véletlenül kiszabadult barlanglakójával egyetemben nincs szüksége a 
kijelentésre: potenciálisan minden igazság elérhető a számára.

4. A református álláspont

A kapcsolódási pont teljesen biblikus elképzelését illetően most már teljesen világossá 
kellett válnia, hogy ez csak az lehet, amelyik képes elkerülni a teljes tudatlanság, vagy teljes 
mindentudóság dilemmáját.

A római katolikus és arminiánus nézet hatalmas hibája, amint megjegyeztük, az, hogy 
feltételezi  az  ember  elméjének  végsőségét,  vagy  önállóságát.  A  katolicizmus  és  az 
arminianizmus ezt az emberről alkotott nézetük keretei között teszik meg, amiképpen ezt ki is 
mondják a dogmatikai munkáikban. Számukra tehát következetes dolog nem megkérdőjelezni 
a  végsőséget,  amiképpen  a  hitetlen  azt  megfogalmazza.  A  Kálvin,  és  kortárs  képviselői, 
például Hodge, Warfield, Kuyper és Bavinck által kidolgozott református teológia azonban 
azt  vallja,  hogy  az  ember  elméje  származtatott.  Így  természetesen  kapcsolatban  áll  Isten 
kijelentésével.  Nem  más  veszi  azt  körül,  mint  a  kijelentés.  Önmagában  öröklötten 
kijelentésszerű.  Természetes  módon  nem  juthat  önmaga  tudatára  anélkül,  hogy  ne  lenne 
tudatában  teremtményi  mivoltának  is.  Az  ember  öntudata  ugyanis  előfeltételezi  Isten 
öntudatát. Kálvin úgy beszél erről, mint az ember elkerülhetetlen istentudatáról.

Ádám  számára  a  Paradicsomban  az  istentudat  nem  származhatott  a  gondolkodás 
szillogisztikus folyamatából. Az istentudat a számára előfeltevése volt a bármivel kapcsolatos 
gondolkodása jelentőségének.

A teremtés tantételéhez hozzá kell adni a szövetség tantételét.  Az ember történelmi 
lénynek  teremtetett.  Isten  a  történelem  kezdetétől  fogva  kiszabta  rá  az  Ő,  magában  a 
teremtésben egyénileg és kollektíven kifejezett tanácsvégzése magyarázatának felelősségét és 
feladatát. Az ember teremtéstudata tehát konkrétabban szövetségtudatként jelölhető meg. A 
szövetség  kijelentése  azonban  az  embernek  a  paradicsomban  természetfeletti  módon  volt 
közvetítve. Természetesen azért volt ez így, mert megelőzte az ember történelmi feladatát. Így 
az  engedelmesség,  vagy  engedetlenség  érzése  közvetlenül  foglaltatott  benne  Ádám 
öntudatában. A szövetségtudat körülveszi a teremtés-tudatot. A Paradicsomban Ádám tudta, 
hogy Isten teremtményeként  természetes  és helyes  dolog betartania  Istennek a vele kötött 
szövetségét.  Ezen  a  módon  megmutatkozik,  hogy  az  ember  helyes  öntudata  még  a 
Paradicsomban  is  a  természeti  és  a  természetfeletti  kijelentésekkel  fennálló  kapcsolatától 
függött. Az embernek, mint racionális és erkölcsi lénynek maga az alkata is kijelentésszerű az 
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ember,  mint  a kijelentésre  erkölcsileg felelős válaszadó számára.  S a természeti  kijelentés 
önmagában nem teljes. A kezdettől fogva ki kellett egészülnie a természetfeletti kijelentéssel 
az  ember  jövőjéről.  Így a  természetfeletti  kijelentésnek maga  az  elképzelése  is  korrelatív 
módon testesül meg az ember helyes öntudatában.

Ezen a módon mondható az ember kapcsolatban állónak az igazsággal az ő eredeti 
alkata  által,  jóllehet  mégsincs  birtokában  minden  igazságnak.  Az  ember  nem  Platon 
barlangjában  van.  Nem  abban  a  rendellenes  helyzetben  van,  hogy  noha  vannak  szemei, 
melyekkel láthat,  de mégis a sötétségben él. Nemcsak holmi képességekkel rendelkezik az 
igazság  befogadására,  amint  az  Platon  barlanglakóinak  esetében  fennállt,  amik  soha  nem 
válnak  gyümölcsözővé.  Az  embernek  eredetileg  nemcsak  képességei  voltak  az  igazság 
befogadására, hanem ténylegesen birtokában is volt az igazságnak. Az igazság világa nem 
holmi tőle nagyon távol álló birodalomban volt megtalálható, hanem közvetlenül előtte állt. 
Az, ami az érzékeihez szólt, ugyanaz volt, mint ami az értelméhez beszélt: Isten hangja. Még 
mikor be is csukta a szemét a külvilág előtt, a belső érzékei akkor is Istent jelentették ki a 
saját alkatában. Ennek a tapasztalatnak az alkotója számára semmilyen vonatkozásban nem 
volt szükség puszta formára, amivel megszervezhetné a nyers anyagot. Épp ellenkezőleg a 
tapasztalat  eme alkotója  keresztül-kasul  megvilágosodott.  De a megvilágosodás  a  számára 
Isten szándékos cselekedetén keresztül következett be, Akinek a tanácsvégzése tette azzá a 
dolgokat, amik. Az ember nem ébredhetett önmaga tudatára anélkül, hogy egyidejűleg ébredt 
volna az őt körülvevő dolgok tudatára,  valamint annak tudatára,  hogy önmagát és minden 
dolgot Isten dicsőségére kell művelnie. Sem az embernek a tárgyakkal, sem az önmagával 
kapcsolatos tudata nem volt statikus. Ez egy időbeli tudat volt. Sőt, a tárgyakkal kapcsolatos 
tudat, és az öntudat az időben a történelemtudatot jelentette Istennek a történelem mögött álló 
terve  vonatkozásában.  Az  ember  önmagával  kapcsolatos  tudatának  első  érzése  magában 
foglalta  Isten  jelenlétének  tudatát  is,  mint  olyasvalakiét,  Aki  számára  az  embernek  egy 
hatalmas feladatot kell elvégeznie.

Csak ha így kezdjük a kapcsolódási pont kérdésének megközelítését a Paradicsomban 
fennálló,  az  ember  bukása  előtti  helyzet  elemzésével,  akkor  juthatunk  el  a  természeti 
embernek,  és  a  képességeinek  megfelelő  elképzeléséhez  az  igazság  vonatkozásában.  Pál 
apostol  úgy  beszélt  a  természeti  emberről,  mint  aki  ténylegesen  birtokában  van  az 
istenismeretnek (Rm1:19-21). Bűnének nagysága pontosan abban a tényben rejlik, hogy „bár 
az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt”. Egyetlen ember sem kerülheti 
el az istenismeretet.  Kitörölhetetlenül benne rejlik a bármivel kapcsolatos ismereteiben. Az 
embernek tehát, amint Kálvin fogalmaz, fel kell ismernie Istent. Nincs bocsánat rá, ha nem 
teszi meg. Az ok, amiért elmulasztja felismerni Istent, kizárólagosan benne rejlő. S ez pedig 
nem más, mint a saját lénye törvényének szándékos áthágása.

Sem  a  katolicizmus,  sem  a  protestáns  evangelikalizmus  nem  képes  teljességgel 
érvényre juttatni  Pál eme tanítását.  Valójában mindkettő  elmulasztja  körülvenni az embert 
kizárólagosan Isten kijelentésével. Nem vallván Isten tanácsvégzését mindent felügyelőnek, 
nem képesek az ember öntudatáról azt tanítani, hogy az mindig előfeltételezi Isten öntudatát. 
Mind  Róma,  mind  az  evangelikalizmus  szerint  az  ember  rendelkezik  bizonyos  mértékű 
ismerettel az őt körülvevő tárgyakról és a velük fennálló viszonyáról anélkül, hogy egyben 
tudatában  lenne  ama  felelősségének,  hogy  mindkettőt  az  Istennel  fennálló  viszonyának 
megfelelően  kell  kezelnie.  Így  az  ember  tárgyi  tudata,  az  én-tudata,  az  időtudata  és  a 
történelemtudata  a kezdetektől  fogva nincs kizárólagos kapcsolatba hozva az Istentől  való 
függőséggel. Hinc illae lacrimae!

Természetesen  mikor  Pál  ama  tanítását  hangsúlyozzuk  ki,  miszerint  az  összes 
embernek nemcsak a  képessége  van meg  az istenismeretre,  de ténylegesen  rendelkezik  is 
azzal, akkor azonnal hozzá kell tennünk Pál további tanítását, aminek megfelelően az összes 
ember a bennük levő bűn miatt mindig és minden vonatkozásban megpróbálja „elnyomni” ezt 
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az ismeretet (Rm1:18). A természeti ember olyan, mint aki folytonosan önti a vizet arra a 
tűzre, amit nem képes eloltani. Engedett a Sátán kísértésének, s a rabszolgájává vált. Mikor a 
Sátán megkísértette Ádámot és Évát a Paradicsomban, azt próbálta meg velük elhitetni, hogy 
az ember öntudata végső, nem pedig származtatott és Istentől függő. Mondhatni azzal érvelt, 
hogy az öntudatosság magából a természetéből fakadóan teszi meg önmagát minden állítás 
végső viszonyítási pontjának. Azzal érvelt tehát, hogy Isten nem felügyel mindent, amiknek 
meg  kell  lenniük  az  időben.  Azt  állította  tehát,  hogy  az  öntudat  bármely  formájának 
feltételeznie kell a saját végsőségét, így el kell ismernie a korlátait is abban a tényben, hogy 
sok minden, ami történik egyáltalában nem áll felügyelet alatt. Így tehát a Sátán azt mondta 
ki,  hogy  az  ember  időtudata,  valamint  az  idő  termékei  a  történelemben  egyáltalában 
megérthetőek, akkor bizonyos fokig Istentől függetlenül érthetőek meg.

A katolicizmus és az evangelikalizmus azonban nem tulajdonítja a függetlenség, vagy 
végsőség eme feltevését az ember részéről a bűn miattinak. Ők azt vallják, hogy az ember 
egészen  helyesen  képzeli  önmagát  és  a  tárgyakhoz  való  viszonyát  ekképpen.  Ezért  nem 
juttatják érvényre Pál tanítását a bűn hatását illetően az ember magyarázó tevékenységének 
vonatkozásában.  Miután  valójában  tagadják,  hogy  eredetileg  az  embernek  nemcsak  a 
képessége volt meg azt igazság birtoklására, de ténylegesen birtokában is volt annak, ezért 
valójában azt is tagadják, hogy a természeti ember elnyomja az igazságot.

Nem kell tehát csodálkozni, hogy sem a katolicizmus, sem az evangelikalizmus nem 
túl  érdekeltek a „filozófusok” megkérdőjelezésében,  mikor  azok,  ahogyan Kálvin mondja, 
anélkül értelmezik az ember tudatát,  hogy tudatában lennének a hatalmas különbségnek az 
embernek  az  igazsággal  szemben  tanúsított  viselkedésében  a  bukást  megelőzően,  illetve 
utána.  Ennek megfelelően nem tesznek gondos különbséget a természeti  ember önmagáról 
alkotott saját elképzelése és a Biblia által róla alkotott elképzelés között. A kapcsolódási pont 
kérdésének  vonatkozásában  azonban  ez  mindennél  fontosabb.  Ha  úgy  folyamodunk  a 
természeti emberhez, hogy nem vagyunk tudatában ennek a különbségnek, akkor valójában 
elismerjük, hogy a természeti ember helyesen vélekedik önmagáról. Meg kell hagyni, még így 
is  fenntarthatjuk,  hogy  szüksége  van  információra.  Sőt  még  azt  is  elismerhetjük,  hogy 
erkölcsileg romlott. De a dolog, amit nem ismerhetünk el ezen az alapon, az nem más, mint 
az, hogy állítása miszerint képes a tapasztalat legalábbis egyes területein a lényegében helyes 
módon  magyarázni,  téves.  Akkor  viszont  nem  tudjuk  megkérdőjelezni  a  legalapvetőbb 
ismeretelméleti  feltevését,  mely  szerint  az  öntudata  és  az  időtudata  önmagyarázók.  Nem 
kérdőjelezhetjük  meg  arra  vonatkozó  jogát,  hogy  minden  tapasztalatát  kizárólagosan 
immanentista kategóriákban értelmezze. S ettől függ minden. Ha ugyanis először elismerjük a 
természeti  ember  önmagáról,  mint  a bármelyik  dimenzióban megszerzett  tapasztalat  végső 
viszonyítási pontjáról alkotott elképzelésének legitimitását, utána már nem tagadhatjuk meg 
azt a jogát sem, hogy magát a keresztyénséget is naturalista fogalmakkal magyarázza.

Az evangélium kapcsolódási pontját tehát a természeti emberen belül kell keresnünk. 
Mélyen lenn az elméjében minden ember tudja, hogy ő Isten teremtménye és felelős Isten 
előtt. Legalul minden ember tudta, hogy ő szövetség-szegő. De minden ember úgy cselekszik 
és beszél, mintha ez nem így lenne. Ez az egyetlen dolog, amit nem képes elviselni,  ha a 
jelenlétében megemlítik. Az embernek lehet belül rákja.  Ez lehet az egyetlen dolog, amit nem 
tűr  el,  hogy más megemlítsen  a jelenlétében.  Elismeri,  hogy nem érzi  jól  magát.  Elfogad 
bármiféle gyógymódot, amíg arról nem állítják, hogy a rákot gyógyítja. Vajon egy jó orvos 
hitegeti majd őt ebbe a dologban? Természetesen nem. Meg fogja mondani a páciensének, 
hogy az életet ígéri neki, de ennek az ígéretnek az azonnali műtét a feltétele. S így van ez a 
bűnössel  is.  Ő  is  él  még,  de  mint  szövetség-szegő  él.  A  saját  magyarázó  tevékenysége 
azonban  minden  dolgot  illetően  azzal  a  feltevéssel  működik,  hogy  nem ez  a  helyzet.  A 
katolicizmus és az evangelikalizmus,  miután elmulasztja,  hogy kizárólag arra hivatkozzon, 
ami  benne van az emberben,  de minden ember  elnyomja,  valójában elismeri  a  természeti 
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ember  önmagáról  alkotott  elképzelésének legitimitását.  Nem próbálják  meg  aláaknázni  az 
utolsó  bástyát,  amibe  a  természeti  ember,  mint  végső  menedékbe,  mindig  menekül.  A 
felszínen lenyírják a gyomokat, de nem ásnak le a gyomok gyökeréig, mert attól félnek, hogy 
a vetés nem fog növekedni.

A valódi  biblikus  nézet  viszont  atomfegyvert  és  lángszórót  vetett  be  a  természeti 
ember önmagáról alkotott elképzeléseivel szemben. Nem fél elveszíteni a kapcsolódási pontot 
a  gyomok  gyökeres  kiszaggatásával  a  felszínen  történő  megnyirbálásuk  helyett.  Ez 
biztosította  a  kapcsolódási  pontot  abban  a  tényben,  hogy minden  ember  Isten  képmására 
alkottatott,  és  bele  van  vésve  az  Isten  törvénye.  Egyedül  ebben a  tényben  lehet  biztos  a 
kapcsolódási  pont  problémáját  illetően.   Ez a  tény biztosítja  azt,  hogy minden embernek, 
ahhoz  hogy  ember  lehessen,  már  kapcsolatban  kell  lennie  az  igazsággal.  S  olyannyira 
kapcsolatban  is  áll  az  igazsággal,  hogy  energiájának  nagy  részét  hiába  fecsérli  ennek  a 
ténynek  az  elrejtésére  önmaga  elől.  E  tény  elrejtésére  irányuló  erőfeszítéseinek  ezért 
önmeghiúsítóknak kell lenniük.

Csak ha így keressük a kapcsolódási  pontot az embernek a saját  öntudatáról,  mint 
végesről  alkotott  elképzelése  mögött  meghúzódó  istenérzetben,  akkor  lehetünk  egyszerre 
hűek a Szentíráshoz és hatékonyak a természeti emberrel szembeni érvelésben.
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6. fejezet: Keresztyén apologetika (A módszer 
problémája)143

A módszer problémájának tárgyalása természetes módon következik a kapcsolódási 
pont problémája után. Ha már felfedeztük,  mit kell gondolnunk arról a személyről,  akihez 
szólnunk  kell,  hogy  meggyőzzük:  fogadja  el  a  keresztyénséget,  ezután  azt  kell 
megvizsgálnunk, mi módon vezethetjük el őt az igazság megismerésére.

Az ember keresztyén nézete és a módszer keresztyén nézete egyformán összetevői a 
keresztyén  álláspont  egészének.  Így  az  ember  nem keresztyén  nézete  és  a  módszer  nem 
keresztyén  nézete  is  egyformán  összetevői  a  nem  keresztyén  álláspontnak.  S  hogy  ez  a 
helyzet,  az majd kiderül, ahogyan haladunk előre.  Ebben a pillanatban csak dogmatikusan 
mondjuk ki ezt a dolgot, hogy jelezzük az előrehaladás tervét ebben a fejezetben.

Feladatunk egészében véve az, hogy felvázoljuk az igazán protestáns, azaz református 
apologetika  természetét.  Az  apologetika  református  módszerének  a  református  életnek  és 
világnézetnek,  mint  az  önmagára  talált  keresztyénségnek  a  védelmét  kell  keresnie.  Már 
világossá  vált,  hogy  ez  azt  jelenti:  elvetjük  annak  elfogadását,  hogy  a  valóság  bármely 
területe, vagy aspektusa, illetve a természet, vagy történelem bármely ténye, vagy törvénye 
magyarázható  helyesen,  annak  az  esetnek  a  kivételével,  mikor  ezt  a  keresztyénség  fő 
tantételeinek  fényében  teszik.  Ám  ha  ez  igaz,  akkor  az  apologéta  számára  teljesen 
lehetetlenné válik, hogy azt tegye, amit a római katolikus és az arminiánus tehet és kell is 
tennie a keresztyénségről alkotott saját nézeteik alapján, nevezetesen, hogy megegyeznek a 
nem  keresztyénnel  az  ő  módszertana  elveit  illetően,  hogy  megvizsgálhassák,  vajon  a 
keresztyén  teizmus  igaz-e,  vagy sem.  A római  katolikus  és  az  arminiánus  nézőpontból  a 
módszertan kérdése, hasonlóan a kiindulópont kérdéséhez, semleges dolog. Ezen álláspontok 
szerint  a  keresztyén  apologéta  jogosan  csatlakozhat  egy  nem  keresztyén  tudóshoz,  vagy 
filozófushoz,  mikor  ő, a saját  elismert  módszereivel  a valóság egyes  dimenzióit  vizsgálja. 
Sem Aquinói Tamás, sem a „szakértő Butler” követőjének nem kell saját alapelveinek alapján 
tiltakoznia, mikor például A. E. Taylor ezt mondja: „A természeti tudomány, hadd mondjam 
még  egyszer,  kizárólag  a  ’természeti  törvények’,  az  események  menetében  megfigyelhető 
sorozatos  hasonlatosságok  felfedezésével  foglalkozik.  Eme  törvények  tipikus  formája  a 
kijelentés,  hogy  mikor  bizonyos  határozottan  mérhető  események  bekövetkeznek,  akkor 
bizonyos  más  mérhető  esemény  bekövetkezése  is  megfigyelhető  lesz.  Egy  ily  módon 
körülhatárolt vizsgálat természetesen nem képes rávilágítani arra, hogy létezik-e Isten, vagy 
sem, illetve hogy az események teljes sorozatát, melyek között a tudomány embere felfedezi 
ezeket a sorozatos hasonlóságokat, vajon egy felsőbbrendű intelligencia irányítja-e, vagy sem 
egy  lényegében  jó  eredmény  létrehozása  érdekében”.144 A  református  apologéta  viszont 
kompromisszumot kötne az általa a keresztyénség lényegének tartott dolgok vonatkozásában, 
ha  egyetértene  Taylorral.  Számára  ugyanis  az  egész  teremtett  valóság,  beleértve  tehát  a 
kutatás  területeit,  melyekkel  a  különböző tudományágak  foglalkoznak,  ugyanazt  az  Istent 
jelentik  ki,  Akiről  a  Szentírás  beszél.  A  teremtett  valóságnak  maga  a  lényege  is 
kijelentésszerű.  A tudósok azzal  foglakoznak,  amin  rajta  van Isten  arcának  lenyomata.  A 
teremtett  valóság  hasonlítható  egy  nagy  földbirtokra.  A  tulajdonos  neve  világosan  és 
kitörölhetetlenül bele van vésve elkerülhetetlen helyekre. Hogyan lenne hát lehetséges, hogy 
egy idegen bejöjjön erre a birtokra, ott kutatásokat végezzen, majd méltányosan kijelentse, 
hogy ezeknek a kutatásoknak a során nem kell foglalkoznia a tulajdonlás kérdésével? Hogy 
árnyaltabbá  tegyük  a  képet,  hasonlítsuk  a  természet  és  a  történelem tényeit,  melyekkel  a 

143 A jelen fejezet egész anyagát az Apologetika című tanmenetből vettük át.
144 Létezik Isten? 13-14. oldal, London, 1947
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tudományok foglalkoznak egy linóleumhoz,, melybe kitörölhetetlenül bele van vésve valami 
minta.  A linóleum mintája addig el nem törölhető, míg maga a linóleum is el nem kopik. 
Ugyanilyen  elkerülhetetlenül  szembesül  a  tudós  a  keresztyén  teizmus  mintájával  minden 
tényben, melyekkel foglalkozik. Pál apostol hatalmas hangsúlyt fektet arra a tényre, hogy az 
ember számára nincs bocsánat, ha nem fedezi fel Istent a természetben. Pál példáját követve 
Kálvin  azt  állítja,  hogy  az  embereknek  látniuk  kell  Istent,  nem  egy  istent,  nem  valami 
természetfeletti  erőt,  hanem az  egyetlen  Istent  a  természetben.  Nem juttatták  érvényre  a 
tényeket, melyeket maguk előtt és önmagukban látnak, ha azt mondják, hogy valamilyen isten 
létezik, vagy Isten valószínűleg létezik. A kálvinisták vallják mind a természeti, mind a bibliai 
kijelentés lényegi érthetőségét. Ez nem sugallja azt, hogy a valóság nem keresztyén és nem 
teista  értelmezése  nem tűnhet  elfogadhatónak.  De azt  viszont  jelenti,  hogy egyetlen  nem 
keresztyén álláspont sem tehető többé, mint valószínűvé.

A római katolikus apologéta tehát, amennyire az ő teológiája nem tanítja a természeti 
kijelentés  érthetőségét,  képes  következetesen  használni  a  természeti  ember  módszerét. 
Ahogyan Róma az ember természetéről alkotott fél-pogány elképzelésével képes egyetérteni a 
természeti  embernek a  tudás kiindulópontjáról  alkotott  elképzelésével,  ugyanúgy képes  az 
ember  által  kötelezően  ismerendő  objektumok  természetéről  alkotott  fél-pogány 
elképzelésével nagy fokban egyetérteni a természeti embernek a tudás módszeréről alkotott 
elképzelésével.

Az  arminiánus  apologéták  is  képesek  következetesen  egyetérteni  a  hitetlennel  a 
módszertan kérdésében annyira, amennyire hibás a teológiájuk. Mivel bizonyos fokig hisz az 
emberi személyiség autonómiájában és végsőségében, az arminianizmus bizonyos mértékig 
egyetért a kiindulópont kérdésében azokkal, akik az embereket teszik meg végső viszonyítási 
pontnak  minden  emberi  állításban.  Mivel  azt  is  hiszi  valamelyest,  hogy  léteznek  tények, 
melyek nem állnak teljes mértékben Isten tanácsvégzésének irányítása és felügyelete  alatt, 
ezért az arminianizmus képes egyetérteni a módszer kérdésében azokkal, akik számára a tudás 
tárgyának egyáltalán semmi köze sincs Isten tervéhez.

A  római  katolikusokkal  és  arminiánusokkal  ellentétben  a  református  apologéta 
egyáltalán nem képes egyetérteni a természeti ember módszertanával. Mivel nem ért egyet a 
természeti  ember  végső  viszonyítási  pontként  való  önértelmezésével,  a  református 
apologétának  a  természeti  emberrel  a  kapcsolódási  pontot  az  ő  működő  tudatának 
küszöbszintje  alatt  kell  keresnie,  nevezetesen  abban  az  istenérzetben,  amelyet  igyekszik 
elnyomni. S hogy ezt megtegye, a református apologétának kapcsolódási pontot kell keresnie 
azzal a rendszerrel is, amit a természeti ember épített fel. Ám ennek a kapcsolódási pontnak 
egy frontális ütközés természetében kell lennie. Ha nincs frontális ütközés a természeti ember 
rendszerével,  nem  lesz  kapcsolódási  pont  sem  a  természeti  emberben  rejlő  istenérzettel. 
Ugyanígy, egyet nem értve a természeti emberrel a tudás objektumának természetét illetően, a 
református apologéta nem érthet vele egyet a tudás megszerzésének módszerét illetően se. A 
református  hit  tanításának  megfelelően  a  természet  és  a  történelem  minden  ténye  Isten 
tanácsvégzésével  összhangban azok,  amik,  teszik,  amit  tesznek,  s  mennek keresztül,  amin 
keresztülmennek. Mindazt, amit az ember megtudhat, Isten már tudja. S azért tudja Isten, mert 
Ő irányítja.

Ennek fontosságát a módszer kérdésének tekintetében hamarosan megmutatjuk. Most 
ezt  az  egyszerű  tényt  csak  annak  okaként  kell  feltüntetnünk,  ami  eleve  kizárja  a 
módszertanbeli egyetértés lehetőségét a református teológus és a nem keresztyén filozófus, 
vagy  tudós  között.  Megemlíthetünk  egy  dolgot,  mely  kiemeli  a  két  álláspont  közötti 
módszertani különbséget. Ez a hipotézisek fontosságának kérdése. A nem keresztyén számára 
bárminemű  hipotézis  a  vizsgálat  kezdetétől  fogva  lehet  olyan  jelentékeny,  mint  bármely 
másik.  Ez azért  van így,  mert  nem keresztyén  alapon a tények még nem azok, amik már 
valójában  az  Isten  gondviselésével  való  rendszeres  kapcsolatuk  következtében.  A  nem 
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keresztyén alapon a tényeket az ember először „ésszerűsíti”, mikor magyarázni kezdi. Ám 
annak, aki vallja, hogy a tények már egy végsőkig racionális rendszer részei, Isten tervének 
következtében,  világos,  hogy  afféle  hipotézis,  mint  például  eme  terv  nem  létezésének 
előfeltételezése már a vizsgálat kezdetén nem helytállónak tekintendő.

1. Gondolkodás előfeltevések által

Így, vagy úgy, az lesz az első feladatunk ebben a fejezetben, hogy megmutassuk, az 
apologetikus  érvelés  következetesen  keresztyén  módszerének,  egyetértésben  az  alapvető 
elképzelésével a kiindulási pontról, előfeltételezés általinak kell lennie. Előfeltételezés által 
érvelni azt jelenti, hogy jelezzük, mik azok a ismeretelméleti és metafizikai alapelvek, melyek 
alátámasztják  és  irányítják  az  illető  módszerét.  A református  apologéta  őszintén  elismeri, 
hogy saját módszertana előfeltételezi a keresztyén teizmus igazságát. A keresztyén teizmus 
minden  tanítás  alapjaként  tartalmazza  az  önálló  Istent,  vagy  ha  akarjuk,  a  lételméleti 
Szentháromságot. A lételméleti Szentháromságnak ez a fogalma az, mely végsőként irányítja 
a valódi keresztyén  módszertant.  A lételméleti  Szentháromság eme fogalmára alapozva és 
azzal  összhangban  van  Isten  tanácsvégzésének  elképzelése,  melynek  megfelelően  van 
szabályozva minden dolog a teremtett világban.

A  keresztyén  módszertan  tehát  olyan  előfeltételezéseken  alapszik,  melyek  teljesen 
ellentétesek  a  nem  keresztyén  módszertanéval.  A  módszertan  bármely  nem  keresztyén 
formájának az állítások szerint az a konkrét lényege, hogy nem lehetséges előre meghatározni, 
hogy milyen végkövetkeztetésekre kell vezessen. Annak állítása, amit a keresztyén apologéta 
köteles tenni, ha nem akarja pont azt a dolgot tagadni, amit alá akar támasztani, hogy tehát a 
valódi  módszer  végkövetkezetése  a  keresztyén  teizmus  igazsága,  a  nem  keresztyén 
szempontjából a legvilágosabb bizonyítéka a tekintélyelvűségnek. A nem keresztyén részéről 
a semlegességre vonatkozó eme követelés dacára a református apologétának rá kell mutatnia, 
hogy  minden  módszer,  még  a  feltételezetten  semleges  sem  kevésbé,  mint  a  többi, 
előfeltételezi a keresztyén teizmus vagy igazságát, vagy hazugságát.

Az  előfeltételezések  általi  gondolkodás  nevezhető  inkább  közvetettnek,  semmint 
közvetlennek. A vita a hívők és hitetlenek között a keresztyén teizmusban nem rendezhető el 
ama „tényekre”, vagy „törvényekre” való közvetlen hivatkozással, melyek természetének és 
jelentőségének  vonatkozásában  mindkét  vitázó  fél  már  megegyezett.  A kérdés  inkább az, 
hogy mi a végső viszonyítási pont, mely ahhoz szükséges, hogy a „tényeket” és „törvényeket” 
értelmezhetőkké tegyük. Vajon azok-e ezek, amiknek a nem keresztyén módszertan feltételezi 
őket? Azok, amiknek a keresztyén teista módszertan előfeltételezi őket?

A  válasz  erre  a  kérdésre  nem  adható  meg  a  „tények”  bármilyen  közvetlen 
megvitatásával.  Végső  soron  közvetett  módon  kell  a  választ  megadni.  A  keresztyén 
apologétának  bele  kell  képzelnie  magát  ellenfelének  helyzetébe,  feltételezvén  az  ő 
módszerének  helyességét  pusztán  a  vita  kedvéért  ahhoz,  hogy  megmutassa:  ezzel  az 
állásponttal a „tények” nem tények és a „törvények” nem törvények. Meg kell kérnie a nem 
keresztyént arra is, hogy képzelje bele magát a vita kedvéért a keresztyén álláspontba, hogy 
megláthassa, csak ezen az alapon látszanak a „tények” és „törvények” értelmezhetőeknek.

Elfogadni  valaki  előfeltételezéseit  és  kimutatni  a többiekét  tehát annak fenntartását 
jelenti,  hogy minden  gondolkodás,  az  eset  természeténél  fogva,  körkörös  gondolkodás.  A 
kiindulópont, a módszer és a következtetések mindig egymáshoz kötődnek.

Mondjuk,  a  keresztyén  apologéta  felvázolta  a  keresztyén  teizmus  álláspontját 
ellenfelének.  Mondjuk még, hogy rámutatott,  hogy az ő saját valóságot vizsgáló módszere 
előfeltételezi  az  ő  álláspontjának igazát.  Ez  úgy tűnik  majd  a  barátjának,  akit  megpróbál 
rávenni a keresztyén álláspont elfogadására, mint nagymértékben tekintélyelvű és az emberi 
gondolkodás  helyes  használatával  ellenkező  álláspont.  Mit  tesz  ezután  az  apologéta?  Ha 
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római katolikus, vagy arminiánus, úgy valamennyire letompítja a keresztyénség természetét 
azért,  hogy  úgy  tűnjön,  barátja  semleges  módszerének  következetes  alkalmazása  végül  a 
keresztyén teizmus elfogadásához vezet. Ám ha kálvinista, úgy ez az út számára járhatatlan. 
Akkor  rámutat,  hogy  barátja  minél  következetesebben  alkalmazza  az  ő  feltételezetten 
semleges módszerét,  annál biztosabban jut majd arra a következtetésre,  hogy a keresztyén 
teizmus  nem  igaz.  A  római  katolikusok  és  az  arminiánusok,  akik  a  természeti  ember 
„gondolkodására”  úgy  hivatkoznak,  ahogyan  a  természeti  ember  maga  értelmezi  a 
gondolkodását,  nevezetesen  autonómként,  kénytelenek  a  természeti  ember  közvetlen 
megközelítésének  módszerét  alkalmazni,  azt  a  módszert,  mely  feltételezi  a  valóság  nem 
keresztyén és nem teista elképzelésének lényegi igazát. A református apologéta viszont, aki az 
igaz Isten ismeretére hivatkozik, mely megvan a természeti emberben, s melyet a természeti 
ember megpróbál elnyomni az ő végsőségének feltételezésével, hivatkozik a valódi módszer 
ismeretére  is,  amelyet  a  természeti  ember  ismer,  de  elnyom.  A természeti  ember  valahol 
mélyen tudatában van, hogy ő Isten teremtménye.  Azt is tudja, hogy felelősséggel tartozik 
Istennek. Tudja, hogy Isten dicsőségére kell élnie. Tudja, hogy mindenben, amit tesz, ki kell 
hangsúlyoznia, hogy a valóság általa vizsgált területére rá van ütve Isten tulajdonosi pecsétje. 
Ám elnyomja  az  önismeretet,  hogy  milyen  is  ő  valójában.  Ő  egy  vasálarcos  ember.  Az 
apologetika  igazi  módszerének  meg  kell  próbálnia  lerántani  azt  a  vasálarcot.  A  római 
katolikus és arminiánus ezt meg sem kísérlik. Még hízelegnek is a viselőjének, hogy milyen 
jó  megjelenésű.  Apologetikai  témájú  könyveik  bevezetőiben  az  arminiánus  és  a  római 
katolikus apologéták gyakran megpróbálják megkönnyíteni „ellenfeleik” helyzetét azzal, hogy 
bizonygatják  nekik,  módszerük  a  maga  területén  pontosan  megfelel  annak,  amire  minden 
keresztyén vágyik. Ezzel ellentétben a református apologéta újra és újra rá fog mutatni, hogy 
az  egyetlen  módszer,  mely  elvezet  az  igazsághoz  bármely  területen,  az  a  módszer,  mely 
elismeri  a  tényt,  hogy  az  ember  Isten  teremtménye  és  ezért  meg  kell  próbálnia  Isten 
gondolatait Őutána gondolni.

Nem mintha a református apologétának nem kellene érdeklődnie a nem keresztyén 
módszer természete iránt. Éppen ellenkezőleg, aprólékos vizsgálat alá kell vetnie azt. Köteles, 
mondhatni, csatlakozni a „barátjához” annak használatában. Ám ezt öntudatosan kell tennie 
abból  a  célból,  hogy  megmutassa:  legkövetkezetesebb  használata  nemcsak  elvezet  a 
keresztyén  teizmustól,  hanem  a  keresztyén  teizmustól  eltávolodva  a  gondolkodás  és  a 
tudomány szétrombolásához vezet.

Egy  illusztráció  talán  világosabban  megmutatja,  mit  jelent  ez.  Képzeljünk  el  egy 
vízből készült embert az óceán végtelen kiterjedésű vizében. Vágyakozván a vízből kijönni, 
készít magának egy vízből készült létrát. Felállítja létráját a víz felszínére, majd kimászik a 
vízből csak azért, hogy azonnal visszaessen bele. Ilyen reménytelen és értelmetlen képet kell 
festeni a természeti ember módszeréről, melyet az idő, vagy a véletlen végsőségére alapoz. 
Ezzel  az elképzeléssel  saját  ésszerűsége is  a véletlen műve.  Ezzel  az elképzeléssel  még a 
logika általa alkalmazott  törvényei is a véletlen műve. A racionalitásnak és a célnak,  amit 
keres,  szintén  a  véletlen  művének  kell  lenni.  Így  hát  a  keresztyén  apologéta,  akinek  az 
álláspontja  megköveteli,  hogy azt  tartsa,  hogy a  keresztyén  teizmus  valóban igaz és  mint 
ilyen, olyan előfeltételezésnek tekintendő, mely egyedül teszi a tudás felhalmozását bármely 
területen megérthetővé, köteles csatlakozni a „barátjához” annak reménytelen keringésében 
azért, hogy megmutassa neki, erőfeszítései mindig is haszontalanok.

Ekkor fog megmutatkozni, hogy a keresztyén teizmus, melyet először elvetett annak 
feltételezett  tekintélyelvű  jellege  miatt,  az  egyetlen  álláspont  mely  megadja  az  emberi 
gondolkodásnak a sikeres működés területét és a tudás valódi fejlődésének módszerét.

Két  megjegyzést  tehetünk  itt  a  református  apologéták  eme  módszerével  szembeni 
legnyilvánvalóbb ellenvetések megválaszolásával. Az első ellenvetés, mely önmagát sugallja, 
abban a szónoki kérdésben foglalható össze, hogy „Vajon nem ahhoz ragaszkodsz, hogy a 
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nem keresztyén  nem fedez  fel  igazságot  az  általa  alkalmazott  módszer  segítségével?”  A 
válasz  az,  hogy  mi  semmi  ennyire  abszurdot  nem  képzelünk.  Az  itt  javasolt  módszer 
hallgatólagos következtetése egyszerűen az, hogy a nem keresztyének soha nem képesek saját 
módszereiket következetesen alkalmazni, ezért nem is teszik azt meg. A. E. Taylor mondja a 
természet  szabályszerűségének  vizsgálata  során:  „A  modern  tudomány  alapgondolata, 
mindenesetre  egészen  tegnapig  az  volt,  hogy  ’a  törvények  egyetemes  uralma’  létezik  a 
természetben. A természet racionális abban az értelemben, hogy mindenütt koherens mintákat 
mutat,  melyeket  fokozatosan  felismerhetünk  saját  értelmünk  állandó  alkalmazásával  a 
természeti  folyamatok  kutatására.  A  tudomány  teljes  mértékben  a  ’természet 
szabályszerűségének’  eme  alapelve  alapján  épült  fel,  s  ez  az  alapelv  olyan,  melynek 
bemutatására a tudománynak önmagában nincs eszköze. Senki sem volt képes bebizonyítani 
ennek igazságát  egy ellenfélnek,  aki  komolyan  vitatta  azt.  Minden kísérlet  ugyanis,  mely 
’bizonyíték’  előteremtésére  irányul  a  ’természet  szabályszerűsége’  számára,  maga  is 
előfeltételezi  pontosan  azt  az  alapelvet,  melyet  bizonyítani  igyekszik”.145 Ezzel  szembeni 
állításunk ismét csak az, hogy a keresztyén teizmus Istenének létezése és a világegyetemben 
mindent  felügyelő  tanácsvégzéséről  alkotott  elképzelés  az  egyetlen  előfeltételezés,  mely 
számot adhat a természet szabályszerűségéről, amire a tudósnak szüksége van. Ám a legjobb 
és egyetlen lehetséges bizonyítéka egy ilyen Isten létezésének az, hogy létezése szükséges a 
természet szabályszerűségéhez és a világ összes dolgának koherenciájához. Mi nem tudjuk 
bizonyítani a padló alatti gerendák létezését, ha a bizonyítás alatt azt értjük, hogy oly módon 
kell  megbizonyosodnunk  róluk,  mint  ahogyan  a  székeket  és  az  asztalokat  láthatjuk  a 
szobában.  Ám  magának  a  padlónak,  mint  a  székek  és  az  asztalok  megtartójának  az 
elképzelése megköveteli az alatta elhelyezkedő gerendák elképzelését. S nem lenne padló, ha 
nem lennének alatta  gerendák.  Azaz,  van  abszolút  biztos  bizonyíték  Isten  létezésére  és  a 
keresztyén teizmus igazságára. Még a nem keresztyének is előfeltételezik igazságát, jóllehet 
szóban elutasítják  azt.  Szükségük van  a  keresztyén  teizmus  igazságának előfeltételezésére 
annak érdekében, hogy számot adhassanak saját eredményeikről.

A második ellenvetést  az alábbi  szavakkal fejezhetjük ki:  „Bár a keresztyén képes 
bizonyítani,  hogy  keresztyén  álláspontja  ugyanolyan  teljesen  ésszerű,  mint  ellenfelének 
nézete, nincsen abszolút meggyőző bizonyíték Isten létezésére, vagy arra, hogy a Biblia Isten 
szava, s bárki ugyanolyan könnyen bizonyíthatja ennek ellenkezőjét”. A dolgok ily módon 
történő felvezetésében van egy összekeverés  aközött,  hogy mi az objektíven igaz és mi a 
szubjektíven elfogadható a természeti  ember számára.  Igaz, hogy a keresztyénség egyetlen 
érvelési  módszere sem lesz elfogadható a természeti  ember  számára.  Sőt az is  igaz,  hogy 
minél  következetesebben  keresztyén  a  módszertanunk,  annál  kevésbé  lesz  elfogadható  a 
természeti ember szemében. Valami hasonlóval találkozunk a teológia területén is. Pontosan a 
református hit az, amelyik más egyebek mellett tanítja a természeti ember teljes romlottságát, 
amely a legfelháborítóbb annak a természeti  embernek.  Ám ez nem bizonyítja azt, hogy a 
református tanítás nem igaz. Egy páciens szeretheti azt az orvost, aki azt mondja neki, hogy 
betegsége külső kezeléssel gyógyítható és utálhatja azt az orvost, aki viszont azt mondja, hogy 
komoly  műtétre  van  szüksége.  Utóbbi  orvosnak  ennek  ellenére  igaza  lehet  a  diagnózisa 
tekintetében. A római katolikus és arminiánus módszerek gyengesége abban rejlik, hogy ők 
valójában az objektív érvényességet a természeti ember által történő szubjektív elfogadással 
azonosítják.  Gondosan különbséget  téve  a  kettő  között,  a  református  apologéta  azt  vallja, 
hogy létezik egy abszolút érvényes érv Isten létezésére és a keresztyén teizmus igazságára. 
Nem képes  kevesebbre  anélkül,  hogy  valójában  azt  ismerné  el,  hogy  Istennek  az  ember 
számára  adott  kijelentése  nem  világos.  A  református  apologéta  számára  végzetes  annak 
elismerése,  hogy  az  ember  juttatta  érvényre  az  objektív  bizonyítékot,  ha  bármi  más 
végkövetkeztetésre jut, mint a keresztyén teizmus igazságára.

145 Létezik Isten? 2. oldal
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Ami azt a kérdést illeti, hogy vajon a természeti ember elfogadja-e ennek az állításnak 
az  igazát,  vagy sem,  azt  válaszoljuk,  hogy ha Istennek teszik  az Ő Lelke  által  elvenni  a 
szeméről  a  leplet,  és  arcáról  a  maszkot,  akkor  igen.  A  Szentlélek  erejére  támaszkodik  a 
református igehirdető, mikor azt mondja az embereknek, hogy el vannak veszve a bűnben, és 
szükségük van Megváltóra. Azt nem mondja, hogy ez az üzenet nem oly bizonyosan igaz, 
mert a természeti ember nem fogadja el. A természeti ember annak következtében, hogy Isten 
képmására teremtetett, mindig is hozzáférhető marad az igazság számára, hozzáférhető arra, 
hogy átjárja az igazság Isten Szentlelke által.  Az apologetika,  hasonlóképpen a rendszeres 
teológiához,  pontosan  amiatt  értékes,  hogy  belenyomja  az  igazságot  a  természeti  ember 
figyelmébe.  A természeti  embert  ki  kell  robbantani  a  búvóhelyéről,  a barlangjából,  utolsó 
rejtekhelyéről.  Sem a római katolicizmus,  sem az arminiánus módszertan nem rendelkezik 
azokkal a lángszórókkal, mellyel  elérhetnék őt.  A keresztyén és a természeti ember között 
dúló  totális  háborúban,  ahogyan  az  megjelenik  modern  formájában,  csak  a  református 
módszertan  atomfegyverének  energiája  képes  felrobbantani  a  természeti  ember  utolsó 
Festung-ját, ahová a katolikus és arminiánus mindig megengedi neki, hogy visszavonuljon, és 
biztonságban élhessen.146

2. A Szentírás

Megmutattuk,  hogy a  római  katolikus  és  az  arminiánus  típusú  érvelés,  valamint  a 
református érvelés közötti  különbség abban a tényben rejlik, hogy az előbbi közvetlen,  az 
utóbbi pedig közvetett. Az előbbi készpénznek veszi az ember és a módszer nem keresztyén 
elméletének  lényegi  igazságtartalmát,  míg  az  utóbbi  mindkettőt  megkérdőjelezi.  Ez  a 
különbség  újra  megjelenik,  s  alapvető  fontosságában  még  feltűnőbben  jelenik  meg,  ha  a 
Szentírás helyének kérdése merül fel az apologetikában. Néhány megjegyzés erről a témáról 
elegendő.

A protestáns apologéta  jól-rosszul,  de elkötelezett  a Szentírásnak,  mint Istennek az 
ember  számára  adott,  tévedhetetlenül  ihletett  végleges  kijelentése  iránt.  Ezzel  együtt 
elkötelezett a keresztyén teizmus, mint egység védelme iránt is. Számára a teizmus nem igazi 
teizmus, amíg nem keresztyén teizmus. A protestáns apologéta nem foglalkozhat más Isten 
létezésének bizonyításával, mint Azéval, aki hitelt érdemlően és véglegesen szólt az emberhez 
a Szentíráson keresztül.

Az egész  vita  a  teizmusról  tisztán  formális  lesz  mindaddig,  amíg  a  teizmust  nem 
tekintjük a keresztyénség alapjának. Ám ha annak tekintjük, akkor többé már nem teizmus, 
mint  olyan,  hanem keresztyén  teizmusként  képezi  a  vita  tárgyát.  A panteisták,  deisták  és 
teisták, azaz a pusztán teisták formálisan egyetérthetnek abban, hogy Isten létezik. Szókratész, 
a kegyesség természetéről vitatkozva Euthyphroval azt mondja, hogy az emberek „egyesítik a 
részlegességek  ügyét”.  Így  ha  az  egész  vitának  az  apologetikában  több  mint  értelmetlen 
beszélgetésnek kell lennie Isten létezéséről, majd után arról, hogy miféle Isten létezik, akkor 
Istennek az ember számára adott kijelentésének kérdését is be kell hozni a képbe. Már a bűn 
belépése előtt is, mint azt megjegyeztük, az embernek szüksége volt természetfeletti pozitív 
kijelentésre az őt körülvevő teremtett világegyetemben és az önmagán belül adott kijelentés 
kiegészítéseképpen.  Istennek  a  világegyetemben  adott  általános  kijelentése  helyes 
megértéséhez szükséges volt az ember számára,  hogy ezt a kijelentést  egy,  az ember és a 
világegyetem sorsáról  szóló  felsőbbrendű kijelentéssel  kapcsolatban  lássa.  Ha az ember  a 
Paradicsomban valaha is csak a természetfeletti pozitív kijelentés fényével és fényében volt 
képes helyesen olvasni a természetben,  mennyivel jobban igaz ez az emberre a bűnbeesés 
után! A Paradicsomban Istenek az ember számára adott természetfeletti kijelentése azt mondta 

146 Az efféle katonai terminológia használata nem összeegyeztethetetlen a szeretet keresztyén alapelvével. 
Annak, aki szereti az embereket, a saját érdekükben el kell mondani nekik a velük kapcsolatos igazságot.
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az embernek, hogy ha eszik a tiltott fáról, bizonyosan meghal. Miután evett a gyümölcsből, 
végső sorsaként nem várhatott mást, csak az Istentől való örökös elválasztottságot. Istennek 
az ember megmentésére irányuló szándékáról a saját drága tulajdonaként nem tudhatott meg 
semmit a természetből. S nem volt benne ez az elő-megváltó természetfeletti kijelentésben 
sem,  amelyet  Isten  a  Paradicsomban  kegyeskedett  neki  adni.  Ennek  a  poszt-lapszariánus 
természetfeletti  kijelentésként  kellett  eljutnia  hozzá.  A szövetség-szegők semmi mást  nem 
várhattak, csak a szövetségi haragot. Az, hogy Isten a szövetség-szegőket vissza akarta vinni a 
Vele való szövetségi kapcsolatba a kegyelmi szövetségen keresztül, semmi más módon nem 
volt megtudható, csak a természetfeletti megváltó kijelentésen át. B. B. Warfield kiemeli ezt a 
pontot, mikor azt mondja, hogy a keresztyénnek amellett, hogy hisz Isten, mint transzcendens, 
önálló  lény  természetfeletti  tényében,  valamint  a  teremtésben  és  megváltásban  példázott 
természetfeletti  cselekedetben,  hinnie  kell  a  természetfeletti  megváltásban  is.  „Olyan 
bizonyosan, mint a bűn hatalmas tényének elismerése a világról alkotott keresztyén elképzelés 
elemeként,  Isten  közvetlen  helyrehozó  tettének  a  szükségessége,  tehát  az  aktualitása  – 
egyszóval, a csodája – kitörölhetetlenül belép az ő hitébe”.147

Ám a természetfeletti megváltás önmagában még semmi haszonnal sem járna. „Miféle 
előnyünk származna abból a természetfeletti megváltásból, amelyről semmit sem tudunk? Ki 
volna  más  illetékes  arra,  hogy  feltárja  a  megváltás  hatalmas  cselekvéssorozatának 
jelentőségét, ha nem Isten Maga?... Kétezer évvel ezelőtt egy gyermek született Betlehemben, 
aki gyarapodott  és felnőtt  kedvességben, a szegénység és a nagylelkűség életét  élte,  majd 
brutálisan  leölték  és  feltámadt  a  halálból.  Mi  közünk  van  nekünk  mindehhez?  Kevéssel 
ezután,  mikor  követői  Jeruzsálemben  várakoztak,  hatalmas  szél  támadt  és  tüzes  nyelvek 
jelentek meg a fejeik felett.  Furcsa: de mi dogunk mindezzel? Szükségünk van a kijelentő 
Igére,  amely elmondja  nekünk, hogy ki és mi  volt  ez  az isteni  gyermek,  miért  élt  és  mit 
munkált ki a halálával, mit jelentett az, hogy a sír nem tarthatta őt fogva, s mit jelentettek 
azok  a  kettős  tüzes  nyelvek,  mielőtt  számunkra  hasznosak  lehetnének,  mint  a  megváltás 
tényei”.148 Egy kissé túllépve ezen kijelenthető, hogy a bűnös ember természetszerűleg meg 
akarja semmisíteni a természetfeletti kijelentést, mely lefesti bűnét és szégyenét, s azt mondja 
neki, hogy tehetetlen és elveszett.  Ez nincs összhangban azzal a büszkeséggel, mely a bűn 
elsődleges  jele.  Innen  származik  az  Istennek  az  ember  számára  adott  poszt-lapszariánus 
természetfeletti kijelentése írásba foglalásának szükségessége.

Azaz,  a  Biblia,  mint  az  Isten  által  az  embernek  adott  tévedhetetlenül  ihletett 
kijelentése  úgy  áll  előttünk,  mint  fény,  mellyel  a  teremtett  világegyetem  összes  tényét 
értelmeznünk kell. Minden véges létezés, természetes és megváltói, azzal a mindent felölelő 
tervvel  kapcsolatban  funkcionál,  mely  Isten elméjében van.  Bármilyen  bepillantást  is  kell 
kapnia az embernek Isten tevékenységnek eme mintájába, azt úgy kell megszereznie, hogy a 
kutatás összes objektumát a Szentírás fényében nézi meg. „Azt kell tartanunk, hogy az égi 
tudománynak kell kezdetül szolgálnia, ha azt akarjuk hogy az igaz vallás reánk ragyogjon, s 
hogy senki sem képes az igaz és józan tudománynak legkisebb parányát sem felfogni, ha nem 
volt a Szentírás tanítványa”.149

Amit eddig mondtunk a Szentírásról,  az elsősorban az általa a protestáns tanításban 
elfoglalt helyre vonatkozott. Miféle jelentőséggel bír ez a tény a Szentírásnak a keresztyén 
apologetikában elfoglalt helye vonatkozásában? S miféle jelentőséggel bír ez általánosságban 
az apologetika módszerének vonatkozásában? Bármiféle, a teljes választ megközelítő felelet 
nem adható erre mindaddig, amíg nem tárgyaljuk részletesebben a tekintély és gondolkodás 
viszonyát a következő fejezetben. Itt csak néhány általános megjegyzést tehetünk.

147 Teológiai tanulmányok, 38. oldal
148 Warfield, ugyanott, 42. oldal
149 Kálvin, Institúció, 1. kötet 6:2
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Először is ki kell hangsúlyozni, hogy a protestáns annak fogadja el a Szentírást, amit 
maga  a  Szentírás  mond  saját  tekintélyéről.  A  Szentírás  úgy  mutatja  be  magát,  mint  az 
egyetlen fényt, mellyel az igazság a tényekről és kapcsolataikról feltárható. Talán a Napnak a 
Földünkhöz való viszonya és az azt alkotó objektumok tehetik ezt világossá. Nem használunk 
gyertyákat,  vagy  elektromos  világítást  arra,  hogy  felfedezzük,  létezik-e  a  Nap  fény  és 
energiája. A fordítottja az igaz. Gyertyáink és villanykörtéink azért világítanak, mert a Nap 
energiája van meg bennük. Ezért nem vethetjük alá a Szentírás tekintélyelvű kijelentéseit a 
valóságról a gondolkodás vizsgálódásának, mert maga a gondolkodás is a Szentírásból tanul 
meg helyesen működni.

Kétségtelen, hogy azonnal merülnek fel ellenvetések valakiben, mikor ennyire kereken 
hallja ezeket a dolgokat. Néhányat a következő fejezetben megvizsgálunk. Jelen pillanatban 
csak  annyi  a  nagyon  fontos,  hogy ezt  az  egyszerű,  de  alapvető  dolgot  a  többi  mellékes 
dologtól  elkülönítve  vegyük  figyelembe.  Minden  ellenvetés,  mely  ezzel  az  állásponttal 
szemben felmerül, végső soron abból a feltételezésből származik, hogy az ember személye a 
végső, és mint ilyen, helyesen kell, hogy megítélje a bárki által a tekintéllyel kapcsolatosan 
tett állításokat. De ha az ember azonban nem autonóm, hanem inkább az, aminek a Szentírás 
mondja, nevezetesen Isten teremtménye, s bűnös Előtte, akkor gondolkodását alá kell vetnie a 
Szentírásnak, és annak fényében kell megpróbálnia a tapasztalatait értelmezni.

A  gondolkodás  helyes  viselkedése  a  Szentírás  tekintélyével  szemben  tipikusan  a 
gondolkodás helyes viselkedése Isten egész kijelentésével szemben. Az objektumok, melyeket 
az embernek meg kell próbálnia megismerni,  mindig olyan természetűek amilyennek Isten 
kijelenti azokat. Isten kijelentése mindig hiteles. Ez nem kevésbé igaz a természetben adott 
kijelentésére, mint a Szentírásban adottra. Az igazi tudományos módszer, mely egyedül várhat 
igazi  előrehaladást  a  megismerés  folyamatában  tehát  az  a  módszer,  mely  egyszerűen 
megpróbálja Isten gondolatait Őutána gondolni.

Mikor ezeket a dolgokat észben tartjuk, világosan meglátjuk, hogy bármely protestáns 
számára  az  igazi  módszernek  a  Szentírás  (a  keresztyénség),  valamint  Isten  létezése  (a 
teizmus) vonatkozásában az előfeltételezések által való gondolkodás közvetett módszerének 
kell lennie. Valójában akkor tűnik fel, hogy a Szentírás, mint Isten tévedhetetlen kijelentése 
számára  megfogalmazott  érv  tulajdonképpen  ugyanaz,  mint  az  Isten  létezése  számára 
megfogalmazott érv. A protestánsok rendszerül legalapvetőbb elveivel kötelesek fenntartani 
csak és kizárólag annak az Istennek a létezését, Aki a Szentírásban szólt. Ennek az Istennek a 
létezése  azonban nem bizonyítható  az előfeltételezések  közvetett  módszerén  kívül  mással. 
Ennek az Istennek és a Szentírásban adott kijelentésének nem kínálható bizonyítéka abból az 
emberi  tapasztalatból  vett  bármire  való hivatkozással,  mely maga is  nem attól  az  Istentől 
kapott világosságot, Akinek a létezését és kijelentését bizonyítani igyekszik. Senki nem képes 
bebizonyítani  a  napfény hasznosságát  a  látás  számára  a  barlang sötétségéhez  fordulva.  A 
barlang sötétségét magát is át kell járnia a napfénynek. Mikor a barlang így megvilágosodik, 
minden benne levő objektum „bizonyítja” a napfény létezését és jellemzőit azáltal, hogy saját 
fényüket és érthetőségüket maguk is a Naptól kapják.

A római katolikus nincs elkötelezve a Szentírás semmiféle olyan tantétele iránt, mint 
amilyenről a fentiekben volt szó. Ezért képes felépíteni apologetikáját a közvetlen módszer 
segítségével. Képes, ahogyan láttuk, nagymértékben egyetérteni a természeti emberrel annak 
mind a kiindulási pontról, mind az emberi tudás módszeréről alkotott elképzelését tekintve. 
Képes tehát csatlakozni a nem keresztyénhez,  miközben ő azt  keresi,  hogy létezik-e Isten, 
vagy sem úgy, hogy a gondolkodást használja a Szentírásra való legcsekélyebb utalás nélkül. 
Azaz,  ő  és  a  természeti  ember  képesek  megpróbálni  felépíteni  egy  teizmust  teljesen 
függetlenül  a  keresztyénségtől.  Aztán  mikor  a  katolikus  együtt  a  barátjával,  a  természeti 
emberrel,  felépítették  mindkettőjük  megelégedésére  a  ház  első  szintjét,  akkor  megkéri  a 
barátját,  hogy építse  fel  rá a második  szintet,  a keresztyénség  szintjét.  Biztosítani  fogja a 
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barátját, hogy ugyanazokat az alapelveket fogja használni a második szint felépítésére, mint 
amiket közösen használtak az első szint felépítésekor. Meg kell hagyni, a második szint Róma 
szerint a hit és a tekintély birodalma. Ám ez a tekintély csak egy szakértő tekintélye. Róma 
nem  ismer  el  olyan  abszolút  tekintélyt,  mint  a  protestantizmus  a  Szentírásról  alkotott 
tantételében. Róma tekintélye azoknak a tekintélye, akik szakértők abban, amit mondanak, s 
akiket Isten mindentudóinak tartanak. Ezek a mindentudók hiteles megvilágosodásukat az ő 
szakértő magyarázóiktól, mindenekelőtt a pápától kapják. Ám a tekintély effajta elképzelése 
hasonló  ahhoz,  amire  Szókratész  utalt  a  Szimpóziumban,  mikor  Diotimáról,  az  ihletettről 
beszélt. Mikor a racionális magyarázat kísérlete megbukott nála, Szókratész a mitológiához, 
mint  második legjobbhoz menekült.  A bölcs „sejtelme” a  legjobb, ami  az ember  számára 
rendelkezésre  áll  ahhoz,  amit  nem  képes  elérni  az  autonóm  gondolkodás  eszközeivel. 
Egyetlen  „bölcsnek”  sem  kellene  kifogásolnia  a  „természetfeletti”  eme  elképzelését.  Ez 
pusztán csak annak felismerését foglalja magában, hogy még nem sikerült neki felfedezni az 
igazságot az egész valóságról a gondolkodás eszközeivel. Így a természeti embernek még a 
saját szemszögéből nézve sem igazán kell elleneznie természetfeletti kijelentés bemutatását 
úgy, ahogyan azt a római katolikus apologéta teszi.

Ha  most  valaki  azt  mondja,  hogy  a  római  katolikus  teológia  biztosan  jobb,  mint 
ahogyan azt itt bemutattuk, ezt készséggel elismerjük. Ám fenntartjuk, hogy a keresztyénség 
apologetikájának római katolikus módszerét követjük, úgy magát a keresztyénséget is le kell 
redukálnunk olyan szintre,  hogy a természeti  ember  számára is elfogadható legyen.  Mivel 
Róma  nagyon  is  akarja  garantálni  a  természeti  ember  kiindulópontjának  és  módszerének 
lényegi helyességét a „természet birodalmában”, így nem képes logikailag kifogást emelni a 
természeti  ember  következtetéseivel  szemben  a  természetfeletti  valóságot  illetően.  A 
természeti  embernek  csak  következetesen  kell  gondolkodnia  a  saját  kiindulópontja  és 
módszere  vonalának  mentén  annak  érdekében,  hogy  a  keresztyénség  minden  egyes  neki 
bemutatott tantételét naturalista arányokra csökkentse le.

Ami pedig az arminiánus gondolkodásmódot illeti,  az, mint már láttuk,  lényegében 
ugyanaz,  mint  Rómáé.  A  Butler  püspök  által  követett  módszer  nagyon  hasonlít  Aquinói 
Tamáséra.  Butler  szerint  egyesek,  akik  semmiféle  hittel,  illetve  a  keresztyénséggel 
kapcsolatos  tudással  nem rendelkeznek,  mégis  teljesen  helyesen  értelmezték  „a  természet 
menetét  és  szerkezetét”.  A barlang  már  megvilágosodott  fény  által,  mely  nem a  Napból 
származott.  A  tapasztalati  módszer  használatával  azok,  akiknek  nem  áll  szándékukban 
odafigyelni  a  Szentírásra,  állítólag  mégis  annak értelmezték  a  természetet,  ami  valójában. 
Nem csoda hát, ha a Szentírás tartalmát szintén módosítani kell a természeti ember szája íze 
szerint.  S  Butler  igyekszik  megnyerni  őket.  Ezt  mondja  nekik:  „A  gondolkodás  képes 
megítélni a kijelentésnek nemcsak a jelentését, hanem az erkölcsiségét és a bizonyítékát is, s 
ezt  meg  is  kell  tennie.  Először  is,  a  gondolkodás  illetékességébe  tartozik  a  Szentírás 
erkölcsiségének megítélése,  tehát nem az, hogy tartalmaz-e eltérő dolgokat attól,  amit  egy 
bölcs,  igaz  és  jó  Lénytől  elvárhatunk,  mert  itt  elhárítottuk  az  akadályokat,  hanem  hogy 
tartalmaz-e  olyan  dolgokat,  melyek  nyíltan  ellentmondanak  a  bölcsességnek,  igazságnak, 
vagy jóságnak – amit a természet tanít nekünk Istenről”.150 Mivel a természeti embernek még 
a „természet” értelmezése során is el kell ismernie önmagának, hogy nem tudhat mindent, s 
ezt meg is teszi, így természetesen önmaga legcsekélyebb mértékű kompromittálása nélkül 
egyetérthet  azzal,  hogy amit  a Szentírás  állít  a „természetfeletti”  dolgokról,  az  lehet  igaz. 
Mivel  már  megszokta,  hogy bizonyos  mértékű  szakaszosságot  megengedjen  „a  természet 
menetének  és  szerkezetének”  még  a  saját  maga  által  történt  értelmezésében  is,  miért  ne 
engedhetne meg egy kicsivel többet ugyanebből a fajta szakaszosságból azokon a területeken, 
melyekről  maga  is  elismeri,  hogy  van  még  mit  tanulnia?  Ez  az  engedmény  nem  fogja 
megtörni  a  folytonosság  alapelvét,  melyet  az  általa  ismert  összes  dolog  magyarázatánál 

150 Butler püspök munkái, méltóságos W. E. Gladstone szerkesztésében, 1. kötet 240. oldal
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alkalmazott, az ő folytonossági alapelvét csak ki kell majd egy kissé szélesíteni. A természeti 
ember  nem  tiltakozik  folytonossági  alapelve  kiszélesítése  ellen,  ha  azt  a  valóság 
irracionalitásának  alapján  kell  megtennie:  az  egyetlen,  amit  hevesen  ellenez,  ha  a  saját  a 
folytonosságról és a szakaszosságról alkotott alapelveit alá kell vetnie Isten tanácsvégzésének.

Úgy  látszik  tehát,  hogy  mivel  az  arminianizmus  a  római  katolicizmussal  együtt 
szívesen csatlakozik a természeti emberhez az ő feltételezetten semleges kiindulópontjának és 
módszerének  vonatkozásában,  így  az  arminianizmusnak  is  meg  kell  fizetnie  azokért  az 
engedményekért,  hogy  megengedi  a  természeti  embernek,  hogy  ő  diktálja  neki,  miféle 
keresztyénségben hisz, vagy nem hisz. Ha a természeti ember engedélyt kap a ház alapjának 
megrajzolására  és  az  első  szint  felépítésére  a  saját  tervei  alapján,  úgy  a  keresztyén  nem 
kerülheti  el,  hogy ugyanennek  a  tervnek  a  nagymértékű  befolyása  alá  kerüljön,  mikor  át 
akarja  venni  a  ház második  szintjének felépítését.  Az arminianizmus  azzal  kezdi,  hogy a 
természeti  embernek  egy  idegen  elemekkel  megtűzdelt  keresztyénséget  kínál.  Pont  úgy, 
ahogyan a református hit ellen küzdött az arminiánus az ember abbéli végső képességének 
elképzelésével, hogy elfogadja, vagy elutasítsa az üdvösséget. Állítása ebben a dologban azzal 
egyenértékű, hogy kimondja: Istennek az emberiséggel szemben megfogalmazott követelései 
nem képesek leérni az egyes emberek szintjére: azaz csak az infima species-t képesek elérni. 
Istennek meg kell  várnia,  míg  a  kiválasztás  visszatér,  hogy meglássa,  kiválasztották-e Őt, 
mint  Istent,  vagy  félreállították.  Isten  tudása  ezek  szerint  bizonyos  fokig  szembekerül  a 
mulandó  valósággal  és  függ  attól,  tehát  nem  teljes  mértékben  irányítja  azt.  Miután  az 
arminiánus  ily  módon,  ahogyan  elgondolta,  felállította  és  védte  az  emberi  felelősséget  a 
kálvinistával szemben, rátér a keresztyén álláspont védelmére a természeti emberrel szemben. 
Ám hamarosan  rájön,  hogy  a  természeti  ember  kegyelmétől  függ.  S  a  természeti  ember 
kegyetlenül  következetes.  Egyszerűen  csak  annyit  mond  az  arminiánusnak,  hogy  egy  kis 
autonómia magában foglalja az abszolút autonómiát, s egy kis valóság, mely szabaddá tétetett 
Isten tervétől, az egész valóságot szabaddá teszi Isten tervétől. Ezután a redukciós folyamat 
csakis idő kérdése. Minden egyes alkalommal, mikor az arminiánus bemutat egy keresztyén 
tantételt a természeti embernek, utóbbi szívesen elfogadja és „naturalizálja” azt.

Ezzel az állítással szemben nem valódi ellenérv azt mondani,  hogy sok arminiánus 
nem  vallja  a  keresztyénségnek  semmiféle  naturalista  nézetét.  A  kérdés  ugyanis  nem 
elsősorban az, hogy mit hisz egy egyéni arminiánus. Az ő hitük még a legjobb esetben is 
tartalmazza  a  naturalizmussal  kötött  kompromisszumot.  Ám  mi  most  az  arminiánus 
teológiához illeszkedő apologetikai módszerről beszélünk. S ezzel kapcsolatban egyszerűen 
és  őszintén  meg  kell  mondanunk,  hogy ez  a  módszer  lényegében  ugyanaz,  mint  a  római 
katolicizmusé, s lényegében redukcionista, tehát eleve kudarcra van ítélve. Látjuk tehát, hogy 
az arminianizmus fő ellensége, a kálvinizmus, valójában a legjobb barátja. Csak a református 
hitben  találjuk  meg  kompromisszumok  nélkül  a  keresztyénség  fő  tanításait.  Minden  más 
kijelentés torzulás. Csak a református hittől várhatjuk, hogy megtaláljuk benne az apologetika 
kompromisszumok nélküli módszerét. A kálvinizmus nem köt kompromisszumot a természeti 
emberrel  sem  az  emberi  elme  autonómiájával,  sem  az  Isten  terve  által  nem  irányított 
természet  létezésével  kapcsolatos  nézetei  vonatkozásában.  Ezért  a  kálvinizmus  nem  tud 
közvetlen  kapcsolódási  pontot  találni  a  természeti  ember  által  elfogadott  egyetlen 
elképzeléssel sem. Nem ért egyet a természeti ember által megfogalmazott egyetlen tantétellel 
sem,  mivelhogy a  természeti  ember  szemléletmódjának egészével  sem ért  egyet.  Nem ért 
egyet  a természeti  ember alapvető immanens feltételezésével sem. Ez ugyanis az alapvető 
feltételezés, mely megszínesíti összes kijelentését az egyes tanításokról. Ez tehát a természeti 
ember ama alapvető feltételezése, mely először megkérdőjeleződik a felnőtt keresztyénséggel 
való összeütközést követően.

A református apologéta odaveti a kesztyűt,  és élet-halál  párbajra hívja ki ellenfelét 
mindjárt a legelején. Nem utazik együtt, ugyanabban a gépkocsiban a természeti emberrel egy 
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darabig,  hogy aztán kedvesen javasolhassa a vezetőnek, hogy talán valahogy meg kellene 
változtatniuk a haladási irányukat, és át kellene térniük egy másik útra, mely kissé máshová 
vezet, mint az, amelyen haladnak. A református apologéta tudja, hogy csak egy út vezet az 
igazsághoz, s hogy a természeti ember azon halad, csak éppen a rossz irányban. A szervizek 
az út mentén végig kiszolgálnak minden autót,  bármelyik  irányban is halad.  S mivel több 
jármű halad  a  rossz irányban,  mint  a  jóban,  az  útfenntartást  nagyrészt  azok végzik  majd, 
amelyek a rossz irányba mennek. Két utazó, akik valamelyik szervizállomáson találkoznak, 
hiába utaznak egymással ellentétes irányokban, mégis tökéletesen egyetérthetnek, mikor az 
utat dicsérik, melyen utaznak, valamint azt a Sunoco extrabenzint, amit extra felár fizetése 
nélkül kapnak. Ám hasonlóan Bunyan keresztyénéhez,  a református apologéta  megmondja 
barátjának,  hogy  az  általa  követett  út  a  szakadékba  vezet.  Rámutat  az  útjelző  táblákra, 
melyeket  az útépítők hagytak maguk után,  s melyek mind az ellenkező irányba mutatnak, 
mint  ahonnan  a  barátja,  a  természeti  ember  jön.  S  mikor  a  természeti  ember  erre  azt 
válaszolja,  hogy  egészen  mostanáig  nagyon  sikeres  volt  az  útja,  s  hogy  ő  is  követett 
útjelzéseket,  mégpedig  olyanokat,  melyek  ebbe  a  haladási  irányba  mutattak,  a  református 
apologéta elsöpri ezeket a közeli jelzéseket, s felkéri barátját, hogy söpörje el ő is azokat a 
jelzéseket, melyeket eddig figyelmen kívül hagyott.

A  római  katolikus  és  arminiánus  apologéta  nem  lesz  abban  a  helyzetben,  hogy 
elsöpörhessen bármely útjelzést, amely a rossz irányba mutat. Egy arminiánus apologéta, aki 
találkozik  a  természeti  emberrel  az  egyik  szervizállomáson,  kellemetlen  helyzetben  van. 
Mivel ő keresztyén, neki valójában arról a tényről kellene beszélni a természeti embernek, 
hogy rossz útjelzéseket követ. Teremtésbe vetett hite azt követeli tőle, hogy figyelmeztesse új 
ismerősét, ne kövesse a hamis jelzéseket. Ám mivel ő maga is vallja az ember bizonyos fokú 
autonómiáját,  s  mivel  ez  aláaknázza  a  saját,  teremtésbe  vetett  hitét,  maximum annyit  tud 
mondani a barátjának, hogy kétséges, mely jelzések a helyesek. S aztán, ami az ő „semleges” 
apologetikus  módszerét  illeti,  az  arminiánus  annak érdekében,  hogy barátját  a  jó  irányba 
indítsa  útnak,  elismeri,  hogy a  rossz irányba  mutató  jelek jók.  Ő maga is  együtt  halad  a 
természeti emberrel a rossz irányban egy ideig. Teljesen egyetért a természeti emberrel, mikor 
együtt  kezdenek  a  rossz  irányba  haladni,  és  egy  darabig  még  mindig  egyetért,  mikor  a 
megsemmisülés városa felé haladnak. Aztán hirtelen lefékez és visszafordul, s várja, hogy a 
barátja ugyanezt tegye. Azaz, az egész folyamat során Istent gyalázta (a) annak elismerésével, 
hogy az Ő kijelentése nem eléggé világos, (b) önmagával, a természeti kijelentés általa történt 
értelmezésével  és  azzal,  hogy  a  természetfeletti  kijelentést  alávetette  a  természeti  ember 
jogtalan  követelményeinek.  Mindeközben  csődöt  mondott  abban,  hogy  meggyőzze  a 
természeti embert,  haladjon a jó irányba.  A teológia római katolikus és arminiánus nézetei 
kompromisszumosak,  ennek  következtében  az  apologetika  római  katolikus  és  arminiánus 
módszerei mindkét esetben kompromisszumosak és eleve kudarcra vannak ítélve.

3. A blokkház-módszertan

Egy utolsó pontot még meg kell említeni, mielőtt befejeznénk ezt a fejezetet. Láttuk, 
hogy  a  protestáns  apologetika  számára  a  helyes  módszer  az  előfeltevéses,  nem  pedig  a 
közvetlen megközelítés. Ám Róma teológiája és az arminianizmus teológiája nem engednek 
meg  egy  efféle  kijelentést.  A  római  katolikusok  és  az  arminiánusok  szükségszerűen 
kénytelenek  a  közvetlen  megközelítés  módszerével  érvelni.  A  keresztyén  teizmus 
torzulásaiként mindaddig nem kérdőjelezik meg a természeti ember álláspontját,  amíg már 
nem lesz túl késő ezt megtenni.

Azt  is  láttuk,  hogy  az  előfeltevéses  módszer  a  keresztyén  teizmus,  mint  egység 
bemutatását  követeli  meg.  Ám a  római  katolikusok teológiája  arra  kényszeríti  őket,  hogy 
először  a  teizmussal  foglalkozzanak,  s  csak  utána  a  keresztyénséggel.  Kijelölvén  a 
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gondolkodás  számára  a  természet  magyarázatának  feladatát  a  Szentírástól  való 
függetlenségben,  ennek  a  teológiának  a  teizmus  igazságát  kell  először  bebizonyítania.  A 
teizmus,  melyet  ily  módon  bizonyítottak,  nem  lehet  az  a  teizmus,  melyet  minden 
keresztyénnek  akarni  kell  bizonyítani,  nevezetesen  a  keresztyén  teizmus.  Így  a 
„gondolkodással” bizonyítva valamilyen teizmust, a római katolicizmus teológiájánál fogva 
köteles  egy  olyan  típusú  keresztyénséget  bizonyítani,  amely  illeszkedik  az  általa 
„bebizonyított” deformált teizmushoz. S ami igaz a római katolicizmus esetében, az alapjában 
véve igaz az arminianizmus esetében is.

Most már csak azt kell teljesebben megmutatnunk, hogy a római katolicizmus és az 
arminianizmus gondolkodásmódja nemcsak hogy kettévágni köteles a keresztyén  teizmust, 
hanem még köteles a saját teizmusát annak részeiben külön-külön bizonyítani. A katolicizmus 
és  arminianizmus  nemcsak  a  dualizmushoz,  de  egyenesen  az  atomizmushoz  vezetett  a 
módszertanban.

A gondolkodás igazi protestáns módszere magában foglalja a ragaszkodást ahhoz a 
tényhez,  hogy  a  keresztyén  teizmus  minden  részének,  vagy  összetevőjének  a  jelentése  a 
keresztyén  teizmustól,  mint  egységtől  függ.  Mikor  a  protestánsok Krisztus  feltámadásáról 
beszélnek,  akkor  úgy  beszélnek  az  Ő  feltámadásáról,  mint  Isten  Fiáéról,  az  örökkévaló 
Igééről,  Akin keresztül a világ teremtetett.  A teizmus igazsága benne foglaltatik  ebben az 
állításban,  amit  a  keresztyének  a  történelem  tárgykörében  tesznek.  S  ami  igaz  Krisztus 
feltámadásáról,  az  igaz  a  történelmi  tényekkel  kapcsolatos  összes  állításról,  ami  csak  a 
Szentírásban  szerepel.  A  történelmi  tényekkel  kapcsolatos  egyetlen  állítás  sincs  úgy 
megfogalmazva,  amit  a tény valóban jelent,  hacsak nem annak a keresztyén teizmusnak a 
részeként  fogalmazták  meg,  ami  a  Szentírásban  foglaltatik.  Mondhatjuk,  hogy  ez  benne 
foglaltatik  abban  a  megfontolásban,  mely  szerint  a  teremtett  világegyetem  minden  ténye 
Istennek a rá vonatkozó terve miatt az, ami. Bármely tény bármely területen, mellyel az ember 
szembetalálkozik, azért az, ami, mert elejétől a végéig kijelentésszerű Istenről és a keresztyén 
teizmus Krisztusáról.

Ám ha ez igaz, – s az látszik a bibliai álláspont lényegének, hogy ezt igaznak mondjuk 
– akkor ebből az következik, hogy a keresztyén teizmus egész állítása kerül szóba bármely 
tényről  folytatott  bármely  vitában.  A keresztyén  teizmust  úgy kell  bemutatni,  mint  fényt, 
melyben bármely ténnyel  kapcsolatos  bármely állítás  értelmet  nyer.  A keresztyén  teizmus 
igazságának előfeltételezése nélkül egyetlen tény sem különböztethető meg a többi ténytől. 
Mondhatni  ez  nem más,  mint  az  idealista  logikatudósok  módszerének  oly módon  történő 
alkalmazása,  amit  ezek  az  idealista  logikatudósok  saját  keresztyén-ellenes  teista 
feltételezéseik miatt képtelenek megtenni. Ezek a logikatudósok azt állítják, hogy bizonyos 
részleges  dolgoknak  még  az  összeszámlálása  is  előfeltételezi  az  igazság  valamilyen 
rendszerét,  melynek  ezek  a  részlegességek  a  részét  képezik.  E  nélkül  az  igazságrendszer 
nélkül  nem  lenne  észrevehető  különbség  az  egyes  részlegességek  között.  Ugyanolyan 
lehetetlen volna különbséget tenni közöttük, mint ahogyan a sok milliónyi vízcsepp között 
sem lehetne puszta szemmel különbséget tenni az óceán vizében. „A lényeg az, hogy minden 
számlálás előfeltételez egy minőségi egészet és attól függ, s a kollektív ítélet megköveteli a 
csoportján  belüli  általános  kapcsolat  meglétét.  Ettől  több  részlegesség  nem  számolható 
meg”.151

Ennek ellene vethető, hogy az egyik tény a másiktól pontosan azért különbözik, mert 
egyikük sem irányítható racionálisan. Vajon nem az egyedi tények beillesztése egy logikailag 
összefüggő rendszerben okozza azt, hogy ezek a tények elveszítik egyediségüket? Vajon nem 
arra tanított minket Kant, hogy ha szükségünk van logikai kapcsolatra tapasztalatunk egyes 
tényei  között,  ezt  csak oly mértékben tudjuk megszerezni,  amilyen  mértékben feladjuk az 
egyes tények önmagukban való megismerésének lehetetlen ideálját?

151 F. H. Bradley, A logika alapelvei, 1. kötet 369. oldal
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Válaszként csak azt kell megfigyelnünk, hogy a menekülésnek ez az útvonala nem áll 
nyitva  a  református  apologéta  előtt.  A  református  apologéta,  ha  egyidejűleg  református 
teológus  is,  köteles  ragaszkodni  ahhoz,  amit  napjaink  átlagos  tudósa,  vagy  filozófusa  a 
racionalizmus  legreménytelenebb  formájának  tekint,  amivel  valaha  is  találkozott.  A 
racionalizmus történelmi formái két dolog egyikét tették. Ha ésszerűen következetesek voltak, 
akkor  készen  álltak  a  történelmi  egyéniség  létezését  és  jelentőségét  mindenestül  tagadni. 
Parmenides azt állította, hogy „az Ez, vagy nem ez? nagy kérdését,” azáltal kell meghatározni, 
hogy mit tud róla az ember következetesen mondani.152 Ez volt a következetes racionalizmus. 
Parmenides  készen  állt  tehát  arra,  hogy  ragaszkodjon  az  egyedi  történelmi  tényszerűség 
nemlétezéséhez  és  értelmetlenségéhez.  Másrészt,  ha a  racionalisták  következetesek  voltak, 
akkor az egyéniesítésnek ugyanazt az ideálját vallották az ember részéről történő teljes logikai 
leírás  eszközével,  de  felfogták,  hogy  efféle  leírás  soha  nem  készíthető  el.  Leibniz  nem 
kevésbé volt racionalista reményeit és ambícióit tekintve, mint Parmenides. Nem vonakodik 
megtenni „az ismeret lehetségességét a lehetségesség ismeretétől tenni függővé”. De Leibniz 
mégis megkérdőjelezi, hogy az ember képes-e valaha is eljutni a tökéletes elemzésig, mely 
ellentmondásokba ütközés nélkül vinné őt vissza Isten abszolút jellemzőihez”.153 Azaz, dacára 
önmagának, Leibniznek meg kellett engednie az egyéni, végsőleg változó dolgok tényleges 
létezését.  Azonban  hogy ezt  megtegye,  fel  kellett  áldoznia  logikai  rendszerét.  Felfogja  a 
mulandó  egyéniséget,  de  ezt  a  logikai  rendszer  árán  teheti  meg.   Azaz,  a  racionalista 
megegyezik az irracionalistával abban, hogy az egyéniség ténylegesen csak a logikai rendszer 
árán létezik. S az idealista logikatanárok, mint például F. H. Bradley és Bernard Bonsaquet 
nem kivételek az alól a szabály alól. Ám ellentétben a racionalistákkal és irracionalistákkal és 
ellentétben a gondolkodásnak azon formáival, melyek a kettő közötti bizonyos kombinációját 
keresik, a református apologétának egyaránt ragaszkodnia kell az abszolút rendszer, valamint 
a  valódi  történelmi  tény  és  egyéniség  elképzeléséhez.  Nem vallja  „a  tények  igazságát”  a 
„gondolkodás igazságának” rovására. Azért ragaszkodik a tények igazságához, mert számára 
ezek a gondolkodás igazságai. Ám akkor nyilvánvaló, hogy ő, mint emberi lény, önmagában 
nem képes  megmutatni  a  kimerítő  logikai  összefüggést  a  történelem  és  természet  tényei 
között,  amelyek  felett  a  keresztyén  teizmusban  hivők  és  nem  hívők  vitatkoznak.  Ennek 
következményeképpen el kell ismernie, hogy a Szentírásban bemutatott tények igazságának 
annak kell lenni, amit a Szentírás mond róluk, ellenkező esetben ezek vagy irracionálisak, 
vagy teljességgel értelmetlenek. Az igazi keresztyén apologétának megvan a saját alapelve a 
szakaszosságról: ez az Isten elméjére való hivatkozásban fejeződik ki, mely a tudás területén 
mindent  felölel,  mert  a  hatalomban  mindenható.  A szakaszosság alapelvéhez  tehát  nem a 
tények  közötti  összes  logikai  kapcsolat  rovására  ragaszkodik,  hanem  teremtménységének 
felfogása miatt. Az ő szakaszossági alapelve tehát anélkül ellenkezője az irracionalizmusénak, 
hogy  ugyanaz  lenne,  mint  a  racionalizmusé.  A  keresztyénnek  megvan  a  folytonossági 
alapelve is. Ez az önálló Isten és az Ő terve a történelem számára. Folytonossági alapelve 
tehát anélkül ellenkezője a racionalizmusénak, hogy ugyanaz lenne, mint az irracionalizmusé.

Egyesítve a folytonosság keresztyén alapelvét és a szakaszosság keresztyén alapelvét, 
megkapjuk az előfeltételezések által való gondolkodás keresztyén alapelvét. Ez a keresztyén 
teizmus Istenének tényleges létezése és a Szentírás tévedhetetlen tekintélye,  amely erről az 
Istenről  beszél  a  bűnösöknek,  Aki  a  világ  bármely  ténye  értelmessége  előfeltételezésének 
tekintendő.

Ez nem jelenti azt, hogy lehetséges lesz a keresztyén teizmusról folytatott vitát a teljes 
kifejeződésre juttatni az egyéni történelmi tényről folytatott minden egyes beszélgetésben. Azt 
sem jelenti, hogy a vita a történelmi részletekről nem fontos. Ez azt jelenti,  hogy egyetlen 
keresztyén  apologéta  sem  engedheti  meg  magának,  hogy  megfeledkezzen  rendszerének 

152 Burnet, Görög filozófia, I. rész, Thalésztől Platonig, 67. oldal
153 Martin, Clark, Clarke, Rudick, A filozófia története, 396. oldal
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állításáról bármely konkrét tény vonatkozásában. Mindig ahhoz kell tartania magát, hogy az 
ellenfelével  tárgyalt  ténynek  annak  kell  lenni,  aminek  a  Szentírás  állítja,  ha  egyáltalán 
értelmezhető  ténynek  kell  lennie.  Ahhoz  kell  tartania  magát,  hogy  semmilyen  tény  nem 
létezhet  egyetlen  területen  sem,  csak olyanok,  amelyek  annak a  rendszernek az  igazságát 
fejezik  ki,  melynek  a  részét  képezik.  Ha  a  tények  azok,  amik  a  keresztyén  teista 
igazságrendszer részeiként, akkor mi mást tudnának a tények, mint képességeik korlátaiig azt 
a rendszert kijelenteni annak elemeiként? Ha az apologéta nem így mutatja be a tényeket, 
akkor nem annak mutatja be azokat, amik.

Ezzel  a  keresztyén  teista  állásponttal  szemben  bármely  nem  keresztyén  filozófia 
gyakorlatilag tagadja az igazság egységét.  Sokat beszélhet róla, s még akár úgy is látszik, 
hogy  harcol  érte,  mint  ahogyan  az  idealista  filozófusok  teszik,  de  végső  soron  a  nem 
keresztyén filozófia atomisztikus.  Ez az igazság és valóság közötti  abszolút elkülönítésből 
következik, mely akkor következett be, mikor Ádám és Éva eltávolodtak Istentől.  Mikor a 
Sátán megkísértette Évát, hogy egyen a tiltott gyümölcsből, arról próbálta meggyőzni, hogy 
Isten  kijelentései  ennek  a  tettnek  a  következményeiről  nem  válnak  majd  valósággá.  Ez 
egyenértékű volt azzal a kijelentéssel, hogy egy racionális rendszerrel kapcsolatos semmiféle 
állítás sem képes előre megmondani az idő irányította valóság mozgásirányát. A Valóságot, 
ösztökélte a Sátán az embert, úgy kell felfogni, mint valamit, ami nincsen racionális irányítás 
alatt. Minden nem keresztyén filozófia megteszi az Ádám és Éva által tett feltételezést, emiatt 
irracionális.  Ez az irracionalizmus  a  legkövetkezetesebb kifejeződésre az empirizmus  és a 
pragmatizmus különböző formáiban jut. Bennük a állítást tényleg atomisztikus módon fogják 
fel.

Másrészről  viszont,  mikor  a  Sátán  megkísértette  Évát,  valójában  arra  kérte,  hogy 
legyen racionalista. Arra kérte, hogy helyezkedjen arra az álláspontra, ahol a saját elméjén 
kívül semmiféle más forrásból sem lett volna szüksége semmilyen információra a tényszerű 
történések  menetéről.  A  történelmi  események  menetében  kialakult  bármely  tendenciát 
megelőzően Éva, követvén a Sátán tanácsát,  megtette azt,  ami egyenértékű volt az időbeli 
realitás egyetemes negatív megítélésével. Készpénznek vette, hogy nem jöhet büntetés a tiltott 
gyümölcsből való evés következményeképpen. Ez a racionalitás az olyan embereknél jelenik 
meg  a  legkövetkezetesebben,  mint  Parmenides.  Ám még  a  következetlen  racionalisták  is 
valójában  a  prioristák,  csak  azért  tesznek  engedményeket,  mert  nem  képesek  ideáljukat 
megvalósítani.

A modern időkben Kant egybeszerkesztette a racionalizmus és empirizmus alapelveit. 
„Ő lépésről lépésre leírta a gondolkodás hozzájárulását a tudáshoz, illetve ugyancsak lépésről 
lépésre,  az  érzékelés  hozzájárulását  is”.154 Kant  álláspontja  az  uralkodó  nézet,  mellyel 
manapság szembe kell néznünk. Gyakran fenomenalistaként emlegetik. Úgy jellemzik, mint a 
szakadék  áthidalására  tett  kísérletet  a  tények  és  az  értelem  között,  mely  Ádám bűnének 
következtében lépett be a világba. Ám ez nem lehet ennek a kettősségnek az orvossága. A 
fenomenalizmus  még  mindig  alapjában  véve  atomisztikus,  mivelhogy  fenntartja,  hogy  a 
tényszerűség  önmagában  jellegét  tekintve  nem  racionális.  Egyidejűleg  azonban  a 
fenomenalizmus még mindig racionális  abban, hogy bárminek az egységéről gondolkodik, 
úgy találja meg ebben az atomisztikusan felfogott valóságban, hogy az valójában az emberi 
elméből  származik.  Ezt  a  racionalitást  legalábbis  nem  úgy  veszik,  hogy  Isten  elméjéből 
származik.  A  racionalizálásra  tett  erőfeszítés,  mely  öröklötten  benne  van  a 
fenomenalizmusban, ha sikeres lenne, megsemmisítene minden egyéniséget. Racionalizálási 
kísérlete elismerten egy lépésről lépésre haladó folyamat. Hogy ez így van, az nyilvánvaló 
abból a tényből, hogy racionalizálásai az elismerten nem racionális anyag racionalizálásai. A 
fenomenalizmus úgy építi fel a maga racionalitásának szigetét,  hogy kiszedi a közepéről a 
földet és a szélén helyezi el körös-körül, nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan Chicago tóparti 

154 G. H. C. Ugyanott
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része  épült  fel  fokozatosan,  ahol  is  a  földet  a  tóba  hányták.  A különbség  annyi,  hogy a 
fenomenalistáknak nincs joguk annak a víznek a fenekéről gondolkodni, amelybe a földjüket 
dobálják.

A  dilemma,  mellyel  a  nem  keresztyén  módszertan  általánosságban,  illetve  a 
fenomenalizmus konkrétan kerül szembe az, hogy valakinek vagy mindent kell tudnia, vagy 
semmit sem tudhat. Az egyik feltételezés szerint, amíg valaki nem ismeri az állítás fogalmait, 
vagy  objektumait  viszonyuk  teljességében,  addig  egyáltalában  nem  is  ismeri  azokat.  A 
második  feltételezés  szerint  az  állítások  fogalmai  nem pusztán  nem ismertek,  de  minden 
viszonyukban a végletekig megismerhetetlenek. S amit tudományos ismeretnek neveznek, az 
a keresztút a semmiről való mindentudás és a „mindenről” való semmi-tudás között. „Egy 
befejezett racionális rendszer, melyen kívül semmi sincs és melynek semmiféle alternatívája 
sincs,  egyaránt  előfeltételezett  és  túl  van bárki  tényleges  tudásán”.155 Most  minket  a  nem 
keresztyén módszertan atomisztikus jellegének kihangsúlyozása érdekel. A rendszer eszméje 
egy pusztán korlátozott  elképzelés.  Pusztán egy ideál.  Sőt mi több,  örökre csak egy ideál 
maradhat. Ahhoz, hogy valósággá váljon, ennek az ideálnak meg kellene semmisíteni magát a 
tudományt. Szét kellene rombolnia minden tény egyediségét, amint azokat megismeri. Ám ha 
ezt megtenné, többé már nem lenne olyan tényismeret, mely különbözne bármely más ténytől. 
A  nem keresztyén  tudomány  módszertana  tehát  megköveteli,  hogy  az  ismert  tények  egy 
rendszer részeként legyenek ismertek. S mivel a rendszer keresztyén elképzelése, mint Isten 
tanácsvégzése következtében előállott dolog már a meghatározásával kizárt, így magának az 
embernek kell ismernie ezt a rendszert. Ám a rendszer ismeretéhez intuitív módon kell azt 
ismernie. Következtető módon nem ismerheti  azt, mert a következtető gondolkodásnak, ha 
egyáltalán  kapcsolatban  akar  állni  a  valósággal,  fel  kell  vennie  a  nem  racionális  létezés 
darabos jellegét.   Minden egyes  egyéni  elképzelésnek,  mely olyan dolgok vonatkozásában 
kíván  elképzelés  lenni,  melyek  a  mulandó  világban  bírnak  létezéssel,  fel  kell  vennie 
maguknak ezeknek a tényeknek a  de facto jellegét. Következésképpen minden ítéletet, vagy 
minden  állítást,  melyet  a  következtető  gondolkodás  fogalmaz  meg  a  mulandó  létezésről, 
szintén a magának a mulandó létezésnek a de facto jellege jellemez. Minden állításnak tehát 
ami  a  dolgok gyakorlati  részét  illeti,  lényegében  önmagában  megállónak  és  önmaga  által 
értelmezhetőnek  kell  lennie.  Nem  lehet  logikailag  szükséges  kapcsolat  a  következtető 
gondolkodás különböző ítéletei  között,  csak az a benyomás maradhat,  mint  F. H. Bradley 
megmutatja,  hogy  a  Valóság  valamiképpen  tartalmazza  a  harmóniát,  mely  nem  látszik 
megmutatkozni.

Ha ezen a ponton bevezetjük Isten elképzelését, s azt mondjuk, hogy míg az ember 
szükségszerűen nem ismerhet másképp, csak következtető gondolkodással, emiatt nem tudhat 
mindent, Isten azonban intuitív módon ismer, ezért mindent tud, erre a válasz az lesz, hogy ez 
az  Isten  csak  nem  racionális  kapcsolatban  állhat  a  világegyetemmel  és  azzal  a  tudással, 
amellyel az ember rendelkezik. Az ember, aki mindig atomisztikusan kénytelen gondolkodni, 
semmit  sem  tudhat  az  intuitíven  gondolkodó,  de  az  egyéniséget  és  a  konkrét  történelmi 
tényszerűséget ismerő Istenről. Arisztotelész Istene pont egy ilyen Isten. Amilyen mértékben 
ismer intuitíven, olyan mértékben nem tud semmit az egyéni létezésről. Csak olyan fokban 
ismeri önmagát és az embereket, amennyire kimerítően osztályozottak, s mikor így vannak 
osztályozva és ismeri őket, akkor nem ismeri őket. S Arisztotelész embere semmit sem tud 
Arisztotelész Istenéről.

Nem nehéz meglátni, hogy a keresztyén álláspont megköveteli az apologétától, hogy 
megkérdőjelezze ezt az egész megközelítést az igazság megismerése érdekében. Ha az ember 
szükségszerűen  következtető  gondolkodásának  nem  szabad  a  modern  módszertanban 
fellelhető végső irracionalizmusba és szkepticizmusba zuhanni, úgy a Szentírásban talált Isten 
elképzelését  kell  előfeltételeznünk.  Egyedül  a  Szentírás  mutat  be  olyan  Istent,  Akinek 

155 Cohen, A gondolkodás és a természet, 158. oldal
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intuíciója  a rendszerről nem az egyediség-ismeretének kárára,  s egyediség-ismerete  nem a 
rendszer  intuitív  ismeretének  kárára  vannak.  Ám  ezt  az  Istent  ténylegesen  szükséges 
előfeltételeznünk. Úgy kell vennünk, mint az emberi tudás különböző elképzelései és állításai 
közötti  kapcsolat  lehetségességének  és  valódiságának  előzetesen  szükséges  feltételét.  Az 
ember  tudásrendszerének  tehát  ama  tudásrendszer  analóg  másolatának  kell  lennie,  ami 
Istenhez tartozik.

Ezt  a  dolgot  nem  kell  tovább  boncolgatnunk.  Inkább  arra  kell  rámutatni  ezzel 
kapcsolatosan, hogy mivel a római katolicizmus és az arminianizmus elkötelezték magukat a 
semleges  kiindulópont  és  módszertan  iránt,  ezért  elkerülhetetlenül  beleesnek  a  nem 
keresztyén gondolkodás atomizmusába. Mivel egyáltalán nem úgy tekintenek a tényekre, mint 
a keresztyén teista rendszer tényeire, s kereken elvetik annak elismerését, hogy a keresztyén 
teista rendszeren kívül egyáltalában semmi sem létezhet, s azt is elutasítják, hogy ezzel az 
állítással  már  a  vita  kezdetén  megkérdőjelezzék  a  nem  keresztyén  módszertant,  így 
elkerülhetetlenül  a  nem  keresztyén  következtetésekre  jutnak.  Mind  a  katolikus,  mind  az 
arminiánus  vitamódszer  lényege,  hogy  egyetértenek  a  nem  keresztyénnel  abban,  hogy  a 
valóság  sok  dimenziójáról  megfogalmazott  egyéni  állítások  azzal  kapcsolatban,  hogy  a 
keresztyénség  vagy  igaz,  vagy  nem,  igazak.  Sem  a  római  katolikus,  sem az  arminiánus 
apologéta  nincs abban a helyzetben,  hogy kifogásolhatná  a  természeti  ember  atomisztikus 
eljárását. Saját teológiájuk is atomisztikus. Nem a következetesen keresztyén vonalak mentén 
épül  fel.  Egyedi  tantételeik  tehát  nem úgy vannak megfogalmazva,  mint  amik  valójában, 
kizárólag a keresztyén álláspont fő elveivel való kapcsolatuk miatt. Abbéli versengésük, hogy 
a  református  hit  rossz,  mert  úgy  gondolkodik  minden  dologról,  hogy  azok  végső  soron 
Istennek a rájuk vonatkozó terve következtében azok, amik, rákényszeríti a római katolikus és 
arminiánus apologétát,  hogy ismerjék el  a nem keresztyén atomizmus lényegi  helyességét. 
Innentől  kezdve  azután  a  kezdetektől  fogva  elveszítik  minden  erejüket  a  nem keresztyén 
módszertan  megkérdőjelezésére.  Helyette  ők  maguk  válnak  ennek  a  módszernek  az 
áldozataivá. Mivel teológiájuk alapelvei nem engedik meg nekik, hogy előfeltételezések által 
érveljenek,  a  keresztyén  teizmus  általuk  történő darabos  megfogalmazása  mindig  siralmas 
eredményre  vezet.  Olyan  ez,  mintha  egy hadsereg  csak  néhány katonát  küldene  ki,  hogy 
szakítson ki néhány morzsányit az ellenséges erők hatalmas csapatösszevonásából. Nem lehet 
összekapcsolni a különbség középpontjának, a kizárólag immanens kategóriák által  történő 
értelmezésnek, vagy az önálló Isten szempontjából történő értelmezésnek a dolgait,  hacsak 
nem  az  előfeltételezések  módszerével  tesszük.  S  a  református  apologétának  megvan  a 
teológiája, mely ezt egyrészt megengedi, másrészt meg is követeli tőle.
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7. fejezet: Keresztyén apologetika (Tekintély és 
gondolkodás)156

A módszertannak  az  előző  fejezetben  megtárgyalt  általános  alapelveit  kell  most 
alkalmaznunk  a  tekintélyre.  Ha  valahol,  hát  itt  aztán  nyilvánvalóvá  válik  a  különbség  a 
református  és a  római  katolikus  módszertan  között.  Róma számára  az egyház,  ezen  belül 
különösen az ex catedra beszélő pápa tekintélye végső, a protestantizmus számára a Szentírás 
az egyház és tanítóinak minden kijelentése felett áll.

Most azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy miképpen közelíti meg a római katolikus és 
miképpen a protestáns a hitetlent a tekintély kérdésében.

1. Nem keresztyén nézetek

Ennek a kérdésnek a megválaszolásához jól tesszük, ha megkérdezzük, milyen helyet 
tulajdonít  maga  a  hitetlen  a  tekintélynek.  S ahhoz,  hogy kiderítsük,  mekkora  helyet  ad a 
természeti ember a tekintélynek, lényeges megjegyezni, hogy mit ért ő a tekintély alatt.

Vannak  természetesen  olyanok,  akik  tagadják  a  tekintély  bármely  formájának 
szükségességét. Ők a népszerű ateisták és agnosztikusok. Ezek az emberek azt mondják, hogy 
nekik „a gondolkodás” által kell alátámasztani bármit, amit igaznak kell elfogadniuk. Ám a 
nem keresztyén emberek közötti nagy gondolkodók nem helyezkedtek ilyen álláspontra. Ők 
tudták, hogy tudásukkal nem képesek lefedni a valóság teljes területét. Ők ezért készen álltak 
annak elismerésére, hogy lehetnek mások, akik olyan információkkal rendelkeznek, melyek 
nincsenek az ő birtokukban. A mindennapi életben ennek egyik illusztrációja lehet a szakértő 
elképzelése.  Egy orvos  sok dolgot  tud  az  emberi  testről,  amit  mások nem tudnak.  Aztán 
vannak  az  orvosok  között  egyesek,  akik  természetes  képességeiknél,  szorgalmuknál  és 
lehetőségeiknél  fogva olyan  felfedezéseket  tesznek,  amiket  társaik nem. Így mindenhol  és 
minden  vonatkozásban  a  kisebb  elméknek  alá  kell  magukat  vetni  a  nagyobb  elmék 
tekintélyének.

Így megfogalmazva a dolgot, máris jeleztük a tekintély természetét, mely elfogadható 
a  természeti  ember  számára.  A  természeti  ember  szívesen  elfogadja  a  tekintély  elvét, 
amennyiben  ez  egy  szakértő  tekintélye  a  gondolkodás  használatában.  A  tekintély  eme 
elképzelése jól összhangban van a bűnös autonómiájának feltételezésével.

Másrészt azonban a tekintély elképzelése,  mint  valamié,  ami „a gondolkodás felett 
áll”,  elfogadhatatlan  a  természeti  ember  szemében.  Nem könnyű  azonban minden esetben 
különbséget tenni, mikor kell a tekintélyt „a gondolkodás felett állónak” tekinteni. Léteznek a 
tekintélynek formái, melyek első ránézésre „a gondolkodás felett állók”, ám valójában nem 
azok.  Így  tehát  némi  vizsgálódás  szükségeltetik  ebben  a  dologban,  mielőtt  rátérnénk  a 
keresztyénség  tekintélyének  a  természeti  ember  számára  történő  megfogalmazása  római 
katolikus és protestáns módszere közötti különbség elemzésére.

Említsük  meg  a  tekintély  néhány  formáját,  mely  jól  elfogadható  a  természeti 
embernek, mert elméje számára nem sérti az autonómia elvét.

Először is ott van annak a tekintélynek a szükségessége, mely a tényanyag végtelen 
sokféleségének  létezéséből  nő  ki.  Az  idő  végtelen  folyamban  halad  előre.  Végtelen 
ténysorozatot áraszt magából. S ez a sorozat nem keresztyén alapon tényleg végtelen. Azok 
számára ugyanis,  akik nem hiszik,  hogy ami az időben történik,  minden Isten terve miatt 
történik, az idő tevékenysége olyan, mint a Véletlené, sőt inkább azonos azzal. Azaz a tények 
óceánjának nincsen feneke és nincsenek partjai. Az idő és tényszerűség végsőségének eme 

156 A jelen fejezet egész anyagát az Apologetika című tanmenetből vettük át.
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elképzelésére helyezett hatalmas hangsúlyt a modern filozófia, különösen Kant napjaitól. S a 
véletlen  végsőségének  egyetemes  elismerése  miatt  vált  korszerűtlenné  az  a  fajta 
racionalizmus, melyet Descartes, Spinoza és Leibniz képviseltek. Szokássá vált a Kant utáni 
filozófiáról,  mint irracionalistáról beszélni.  Azt mondták Kant korlátozott gondolkodásáról, 
hogy helyet hagy a hitnek. Ezért vannak olyanok, akik azt igyekeznek bizonygatni, hogy az 
ember érzelmei, vagy akarata képes kapcsolatba lépni a valóság olyan aspektusaival, melyek 
az  értelem  számára  elérhetetlenek.  Az  értelem,  mondják,  nemcsak  az  egyetlen,  s  vallási 
dolgokban még csak nem is az elsődleges eszköz, mellyel az emberek kapcsolatba léphetnek 
azzal,  ami az emberi  tapasztalatban  a végső.  A tudomány világa mellett  létezik világa az 
erkölcsi imperatívusznak, az esztétikai élvezetnek és a vallásos  a priori-nak is. Egyszóval, 
létezik a „titkok” világa, amelybe a próféta, vagy az érzés, illetve az akarat géniusza vezethet 
el minket.

Nagyon  fontos  megjegyezni,  hogy  a  természeti  embernek  a  legkevésbé  sincsen 
szüksége az irracionalizmus elképzelésében rejlő fajtájú tekintélyre. S ez főleg két ok miatt 
van  így.  Először  is,  napjaink  irracionalizmusa  közvetlen  egyenes  leszármazottja  a  múlt 
racionalizmusának. A tiszta véletlen elképzelése öröklött volt a nem keresztyén gondolkodás 
minden  formájában  a  múltban.  Ez  a  keresztyénség  álláspontjának  egyetlen  logikai 
alternatívája,  mely  szerint  Isten  terve  áll  mindennek  a  hátterében.  Mind  Platon,  mind 
Arisztotelész kénytelenek voltak helyet hagyni neki legérettebb gondolataikban. Görögország 
legkorábbi  racionalizmusának  tiszta  „nemlétezése”  nem  volt  más,  mint  Platon  végső 
filozófiájának elnyomott „mássága”. Ugyanígy a tiszta tényszerűség, vagy véletlen végsőként 
való elképzelése sem más, mint az explicitnek megtett „másság”. Az ember autonómiájának 
vonatkozásában  megfogalmazott  nem keresztyén  feltételezéssel  a  véletlen  eszméje  azonos 
jogokkal rendelkezik, mint a logika eszméje. Ha Parmenides volt az első a színpadon, aki az 
értelem követelései  mellett  szállt  síkra,  kijelentve,  hogy lenni  és  tudni  az ember  számára 
szinonim kell,  hogy legyen,  akkor  természetes  volt,  hogy a  véletlen  valamikor  a  jövőben 
bizonyosan  be  fogja  jelenteni  a  függetlenségét.  Másodszor,  a  modern  irracionalizmus  a 
legcsekélyebb  mértékben  sem avatkozott  bele  a  természeti  ember  által  elgondolt  értelem 
birodalmába. Az irracionalizmus pusztán birtokába vette azt, amit az értelem, saját beismerése 
alapján, semmi esetre sem képes ellenőrizni. Az irracionalizmus titkos szövetséget kötött a 
racionalizmussal,  melynek megfelelően előbbi átad az utóbbinak a saját területéből annyit, 
amennyihez utóbbi bármely időben képes elegendő erőt találni,  hogy ellenőrizze azt.  Kant 
noménájának birodalma mondhatni beleegyezett abba, hogy átenged a fenomenálisnak annyit 
a  területéből,  amennyit  az  értelem legújabb fegyverei  segítségével  képes  ellenőrzése  alatt 
tartani. Sőt, ugyanannak a szövetségnek az alapján az irracionalizmus megígérte, hogy saját 
területén kívül tartja a tekintély mindazon formáit, melyek megkérdőjelezhetők az autonóm 
értelem számára. A tiszta tényszerűség, vagy véletlen konkrét elképzelése a legjobb garancia 
arra, hogy semmiféle valódi tekintéllyel,  mint például amilyen Istené, mint Teremtőé és az 
emberek Bírájáé, az ember soha ne szembesüljön. Ha fenomenális birodalmát, amiképpen azt 
az autonóm értelem rendelte, egy nagy erdőben levő tisztáshoz hasonlítjuk, úgy a nomenális 
birodalmát ugyanannak az erdőnek ama részéhez hasonlíthatjuk, melyet még nem kezdett el 
művelni az értelem. Ezen az alapon a titkok birodalma az a birodalom, mely még nem ismert. 
S az irracionalizmus racionalizmusnak nyújtott  szolgálata hasonlítható ahhoz a bátor erdei 
vadászhoz, aki távol tartja a tisztástól az összes oroszlánt és tigrist. Ez a bátor vadász felügyeli 
a végtelenségig kiterjesztett erdő egészét, távol tartván benne minden veszélyt a tisztástól. Ez 
az  irracionalista  Robin  Hood  olyannyira  racionalista,  hogy valójában  tesz  egy egyetemes 
negatív  kijelentést  arról,  hogy  mi  történhet  a  jövőben.  Az  említett  titkos  szövetségben 
biztosította  az  autonóm  ember  értelmét,  hogy  a  keresztyénség  Istene  valószínűleg  nem 
létezhet és így egyetlen embernek sem kell félnie az eljövendő ítélettől. Ha a történelem egész 
menete legalábbis részben a véletlen irányítása alatt áll, akkor nincs veszély, hogy az autonóm 
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ember valaha is találkozzon a tekintély követeléseivel,  ahogyan a protestáns hisz abban. A 
tekintély fogalma ugyanis nem más, mint annak az elképzelésnek a kifejeződése, hogy Isten 
az Ő tanácsvégzésével mindent irányít, ami a történelem menetében történik.

Van  azután  egy  másik  fajta  tekintély,  melyet  a  természeti  ember  gyorsan  kész 
elfogadni. Ez nem abból a tényből származik, mint az első, hogy az értelem a természeténél 
fogva nem képes a véletlen egész birodalmát ellenőrizni. Abból a tényből ered, hogy amit az 
értelem ki is jelent a tudás objektumáról, szükségszerűen ellentmondásban áll. F. H. Bradley 
hatalmas könyve, a Megjelenés és valóság a lehető legnagyobb részletességgel tárgyalta ezt a 
kérdést. A lényeg nem az, hogy a sok filozófus, akik a valóság természetéről gondolkodtak, 
valójában egymásnak, vagy önmaguknak ellentmondtak-e. A lényeg inkább az, hogy az eset 
természeténél  fogva  a  mulandó  létezés  világával  kapcsolatos  minden  logikai  állításnak 
jellegében  kötelezően  ellentmondásosnak  kell  lennie.  A  természeti  ember  feltételezései 
alapján a logika egy időtlen, személytelen alapelv, és a tényeket a véletlen irányítja. A logika 
egyetemes  időtlen  alapelveivel  kell  a  természeti  embernek  a  feltételezésein  keresztül 
megpróbálni  értelmes  kijelentéseket  tenni  a  valóság,  vagy véletlen  világáról.  Ám ez  nem 
tehető meg anélkül, hogy önellentmondásba ne kerülne. A véletlenről semmiféle fajtájú állítás 
nem tehető.  Ennek  már  maga  az  elképzelése  is  irracionális.  S  hogyan  lehetne  racionális 
kijelentéseket tenni az irracionálisról? Ha meg kell tenni ezeket, akkor ennek azért kell így 
lennie,  mert  magát  az irracionálist  is  le  kell  teljesen redukálni  a  racionálisra.  Mondhatjuk 
tehát,  hogy  ha  a  természeti  embernek  bármiféle  értelmes  állítást  kell  megfogalmaznia  a 
„valóság”,  vagy  „tény”  világáról,  amelyik  szerinte  nem  racionális  okból  az,  ami,  akkor 
valójában az irracionális racionalizálásának tényleges követelményét kell kiviteleznie. Ahhoz, 
hogy  megkülönböztethessen  egy  tényt  a  másiktól,  az  egész  mulandó  létezést,  az  összes 
tényszerűséget le kell redukálnia egy mozdulatlan, időtlen létezésre. Ám mikor ezt megteszi, 
ezzel megöl minden egyéniséget és tényszerűséget, ahogyan azt a saját alapján állva felfogja. 
Azaz,  a  természeti  embernek  egyrészt  ahhoz  kell  ragaszkodnia,  hogy  az  egész  valóság 
természetében  nem  strukturális,  másrészt  ahhoz,  hogy  az  egész  valóság  természetében 
strukturális. Sőt még ahhoz is ragaszkodnia kell, hogy egyrészt a teljes valóság természetében 
nem strukturálható, másrészt viszont, hogy ő maga strukturálta a valóság egészét. Azaz, az 
eset természeténél fogva minden állítása önellentmondó.

Felfogván ezt a dilemmát, sok modern filozófus állította, hogy a magyarázat bármely 
értelmezési  rendszere  nem  több  mint  perspektíva.  Nincs  olyan  rendszer,  állítják  ezek  az 
emberek,  amely  több lehetne,  mint  egy  rendszer  „számunkra”.  Úgy kell  foglalkoznunk  a 
valósággal,  mintha  mindig  is  úgy  viselkedne,  ahogyan  a  múltban  viselkedni  láttuk.  A 
megjelenés  világának,  melyet  az  értelem  eszközeinek  használata  formál,  „valamiképpen” 
olyannak kell lennie, mint amilyen a Valóság világa. S így látható, hogy ismét eljutottunk a 
titok  elképzeléséhez,  a  „hit”  és  a  „tekintély”  világához,  ahol  a  próféták  és  a  látnokok 
elmesélhetik nekünk az éjjeli órákban látott látomásaikat.

Ilyennek  látszik  hát  a  jelenlegi  helyzet.  A  modern  filozófia  gyakorlatilag  minden 
iskolájában elismeri, hogy összes spekulációi a titokban érnek véget. Általánosságban szólva 
a  modern  filozófia  (és  a  tudomány)  fenomenalista.  Elismeri,  hogy  a  végső  valóság 
megismerhetetlen  az  ember  számára.  Az  értelmezés  minden  rendszere  állítólag 
szükségszerűen  az  ember  elméjével  áll  kapcsolatban.  S  így  első  ránézésre  a  modern 
filozófiának saját alapelveivel el kellene ismernie, hogy van a valóságnak olyan dimenziója, 
melyet  nem  tud  elérni,  s  amelyre  ezért  készen  kellene  állnia  a  tekintély  országútján 
odafigyelni.  A  modern  filozófia  látszólag  tehát  mintha  készen  állna  a  „vallás”  hangjára 
hallgatni. Például Dorothy Emmet így látja ezt a dolgot: „A vallás szíve, amennyire én látom, 
látszólag az intuitív válasz valamire, ami imádatot vált ki. Hadd magyarázzam meg először, 
mit értek az ’intuitív’ alatt. Ezt a szót a felfogás ama fajtájára használom, amely a kritikus 
megfontolás eszközeitől különböző eszközökkel érhető el. Ez olyan fajta elgondolás, melyet 
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akkor  használunk,  mikor  megértjük  egy személy  jellemét,  vagy  egy helyzet  által  szabott 
követelményeket  anélkül,  hogy  tudatában  lennénk  azoknak  a  lépéseknek,  melyek  által 
eljutottunk a megfogalmazott ítéletünkig”.157 Ezzel a nézettel úgy tűnhet, hogy az illető képes 
lehet  Jézus  tekintélyének  elfogadására.  S  Miss  Emmet  képes  tekintettel  lenni  Jézus 
tekintélyére. Ám ez még mindig nem több, mint egy szakértő tekintélye. Azok számára, akik 
úgy gondolkodnak,  mint  ő,  Jézus  nem több  egy  olyasfajta  személynél,  akihez  hasonlóak 
szeretnének lenni és ez csak úgy lehetséges, ha a saját ideáljaiknak megfelelően élnek.

A természeti ember tehát feltételezi,  hogy önmagában rendelkezik az igazság végső 
kritériumával. A tekintély minden formájának, mely eljut hozzá, igazolnia kell önmagát az 
ember számára öröklött mércék alapján, melyek azon a tekintélyen kívül működnek, amelyik 
éppen szól hozzá.

Ám amiről  eddig  szó  volt,  csak  a  modern  filozófiával  foglalkozott.  Pár  szót  kell 
szólnunk  a  modern  teológiáról  is.  Itt  biztosan  készségesebb  elismerését  fogjuk  találni  a 
tekintély  szükségességének!  Több  szószólóját  találjuk  majd  a  tekintélynek,  mint  azt 
elképzelnénk! Ám emiatt elszomorodunk. A modern teológia, meg kell hagyni, készen áll a 
tekintély szükségességének és helyének védelmére. Ám semmiféle olyan tekintélyt nem véd 
meg, mely nem elfogadható a modern filozófia és tudomány számára. Ez is csak a szakértő 
tekintélyét védi.

2. Modern teológiai nézetek

Nincs  szükség  érvekre,  hogy  ennek  igazságát  bizonyítsuk  Schleiermachernek,  a 
modern  teológia  atyjának  vonatkozásában.  Hatalmas  munkája,  A  keresztyén  hit,  
ismeretelméleti részét tekintve nagy fokban Kant A tiszta ész kritikája című művének hatása 
alatt  áll.  Meg  kell  hagyni,  beszél  a  vallásos  emberről  és  az  ő  abszolút  Istentől  való 
függőségéről.  Látszólag korlátozza az emberi  gondolkodás követeléseit.  Azt mondja,  hogy 
ennek eszközeivel nem érhetjük el Istent. A saját függőségi érzésünk által van kapcsolatunk 
Istennel.  De  mindebben  csak  a  vallásos  fenomenalizmust  bontakoztatja  ki.  Nem  érdem 
leszólni az autonóm értelmet, ha valaki a helyére az autonóm érzést állítja. S Schleiermacher 
pontosan ezt teszi. Teológiájában még mindig az emberi személyiség, mint olyan, rendelkezik 
az igazság végső kritériumával önmagában.

A tekintély és a gondolkodás közötti viszony egy nagy egyházi személyiség és nagy 
filozófus részéről való kortársi elemzésének vonatkozásában fordulhatunk A. E. Taylor  Egy 
erkölcsös  ember  hite  című  művéhez.  Taylor  síkra  száll  a  tekintély  helyéért  az  emberi 
gondolkodásban. Ám egyetlen tekintély sem lehet, mondja ő, abszolút. Egy abszolút tekintély 
nem adható tovább a történelmen keresztül, s ha továbbadható lenne is, nem volna fogadható. 
Az ember elméje mindenre kiterjed, amit képes befogadni. Kant tanította ezt nekünk egyszer s 
mindenkorra és ettől nem vagyunk képesek elszakadni. Innentől kezdve a tekintély semmiféle 
ortodox tantétele sem fogadható el. Ez a terhe Taylor kijelentésének, s ez tipikus azok között, 
amiket különféle formákban hallani.158

A volt érsek, William Temple szintén síkra száll amellett, hogy nincsen a szakértőénél 
magasabb tekintély  A természet, az ember és az Isten  című munkájában (London, 1925). A 
kijelentés  lelki  tekintélye,  állítja,  „teljes  mértékben annak a  dolognak a  lelki  minőségétől 
függ,  amiről  a  kijelentés  szól”.159 S  legyen  akár  lelki,  ami  kijelentetik,  állítja  Temple, 
valójában akkor is az embernek kell mindig lenni az utolsó szót kimondó bírónak.

De mi van Barth Károllyal és Emil Brunnerrel? Vajon ők nem szálltak síkra bátran az 
„abszolút más Isten” mellett? Ők vajon nem „az Ige teológusai”? Nézzük csak meg a maró 

157 Filozófia és hit, London 1945.
158 2. kötet 200. és azt követő oldalak
159 347. oldal
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kritikát, mellyel Barth a „tudati teológusokat”, Schleiermacher és Ritschl követőit illeti csak 
azért,  mert igazi hasbeszélők voltak: Isten nevében mondták azt,  ami valójában csak tőlük 
származott.160 Nézzük  meg  azt  is,  hogy  fejlődésének  fázisaiban  mily  növekvő 
következetességgel állította szembe teológiáját Barth a „modern protestantizmussal”. Az igazi 
teológia,  állítja  Barth,,  fő  szabályának  az  első  parancsolatot  tekinti,  „ne  legyenek  neked 
idegen  isteneid  én  előttem”,  nem  pedig  Arisztotelész,  vagy  Kant  filozófiáját.  Az  igazi 
teológiának  szakítania  kell  a  filozófia  összes  rendszerével,  az  emberi  értelem  összes 
prometheusi  alkotásával,  s  lényének  mélyén  kell  elérnie  az  embert  Isten  tekintélyének 
hangjával szólván hozzá a saját maga nevében. Itt akkor úgy látszik, hogy „a modern teológia 
típusai”  között  találtunk egyet,  mely Dánielként  áll  a modern filozófiával  és tudománnyal 
szemben az élő Isten hangjával.

Sajnálattal  kell  megjegyezni,  hogy  Barth  „abszolút  más”  Istene  csak  oly  módon 
abszolút  más,  ahogyan  egy jelzőrakéta  „abszolút  más”  a  gyermek  elméje  számára.  Barth 
istene  először  a  magasságba  emelkedik  az  állítólag  autonóm ember  kivetítő  tevékenysége 
által. Barth minden gondolkodásában dacára az elkerülésére tett erőfeszítéseinek, még mindig 
a modern kritikai filozófia egyes formáinak a hatása alatt áll. S ez azt jelenti, hogy az ember 
elméjét  mindig  úgy  képzeli  el,  mint  ami  valamilyen  végsőséget  ad  mindahhoz  az 
információhoz, amellyel rendelkezik, vagy amelyet kap. Ennek megfelelően Barth „abszolút 
más” istene csak addig marad abszolút, míg abszolút ismeretlen. Ebben az esetben ő azonos a 
titkok birodalmával,  amelyről  az autonóm ember  elismeri,  hogy gondolkodásának határain 
kívül  létezik.  Akkor  hát  nincs  több  tartalma  és  jelentősége,  mint  valami  meghatározatlan 
legbizonytalanabb elképzelésének. Barth istenének elképzelésében nincs több jelentés, mint 
az  apeiron,  Anaximander görög filozófus határozatlanjának az elképzelésében.  Másrészről, 
mikor  Barth  istene  kijelenti  magát,  akkor  ezt  teljességgel  teszi  meg.  Barth  számára  Isten 
kimerítően ismert, ha egyáltalában ismert valamiképpen. Mondhatjuk úgy is, hogy ahogyan ez 
az isten ismert,  az semmiben sem különbözik a világegyetemben működő alapelvektől.  Ő 
akkor teljesen azonos az emberrel és a világával. Úgy látszik tehát, hogy mikor Barth istene 
teljességgel titokzatos, és mint ilyen, csak kijelentés útján jelenhet meg, akkor teljességgel 
titokzatos marad, és nem jelenti ki magát. Másrészről, mikor ez az isten kijelenti magát, ez a 
kijelentés azonos azzal, amit az ember tudhat ettől a kijelentéstől függetlenül is. Azaz, van 
abszolút tekintély,  mely vagy semmit sem mond, vagy ha mond valamit, máris elveszítette 
tekintélyként a jellegét. S a tény, hogy Barth dialektikusan gondolkodik a kijelentésről, ebben 
a vonatkozásban csak annyit jelent, hogy az ő istene egyidejűleg abszolút elrejtett és abszolút 
kijelentett.  S  ez  csak  akkor  tartható  fenn,  ha  először  elvetjük  magának  a  tekintélynek  az 
eszméjét, ahogy azt az ortodox keresztyén felfogja a Teremtő-teremtmény megkülönböztetés 
alapján.  Ha  ezt  a  megkülönbözetést  fenntartjuk,  akkor  nem  lehetséges  ilyen  dialektikus 
kapcsolat Isten rejtett és kijelentett jelleme között. Meg kell hagyni, ebben az esetben Isten 
soha nem képes kimerítően kijelenteni Önmagát. Az ember elméje véges és csak úgy tud, ha 
Isten gondolatait gondolja Őutána. Ám amit tud, azt igazán tudja. Rendelkezésére áll Isten 
kijelentése. Ez a kijelentés nem rejti el Istent, miközben kijelenti Őt: igazán jelenti Őt ki, de 
nem kimerítően.

Amit  Barthról  mondtunk,  az  kisebb  változtatásokkal  igaz  Emil  Brunner  és  más 
teológusok, például Reinhold Niebuhr, Richard Niebuhr, Nels E. Ferée, John A. Mackay és 
Elmer George Homrighausen esetében is. Az ő teológiájukban Barthéhoz hasonlóan megvan 
az autonóm vallásos tudat, mely két részre osztja magát Dr. Jekyll és Mr. Hyde stílusában. A 
magasabb összetevő szól az alsóbbhoz, és engedelmességet követel  a hangjának. Azaz, az 
emberek azt mondják önmaguknak, hogy Jézus, vagy Isten hangjára figyeltek és szót fogadtak 
annak, pedig valójában csak saját maguknak engedelmeskedtek.

160 Dogmatik, 1927.
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Úgy tűnik hát,  hogy legalább a protestáns körökben látszólag létezik egy általános 
egyetértés  a  tekintély  természetét,  valamint  azt  illetően,  hogy  miképpen  támasztja  alá  a 
gondolkodást. Létezik a tekintélynek egyfajta általános elfogadottsága, ám ez csak a szekértő 
tekintélye.  S  ez  a  tekintély  előfeltételezi  azt,  hogy végső soron az  ember  egy végletesen 
misztikus környezettel foglalkozik. Készpénznek veszi, hogy Istent, az embernél nem kevésbé 
titkok  veszik  körül.  Nem  csoda  hát,  hogy  akik  a  gondolkodás  autonómiája  elvén 
munkálkodnak,  nem  ütköznek  nehézségekbe  ennek  a  tekintély-fogalomnak  az  elfogadása 
kapcsán. Az autonóm gondolkodás követői napjainkban maguk is ragaszkodtak a végsőleg 
titokzatos eszméjének szükségességéhez. A titokzatos világegyetem, a világegyetem, melyben 
a  tények  nem racionális  okokból  azok,  amik,  egyformán  előfeltételezése  mind  a  modern 
filozófiának,  mind  a  modern  tudománynak.  S  ezt  az  álláspontot  a  modern  teológia  nem 
kérdőjelezi meg.

3. A római katolikus nézet

Akkor hát Róma egyházához kell fordulnunk annak érdekében, hogy megtaláljuk a 
kihívást a gondolkodás, mint autonóm, és a tekintély,  mint pusztán azok tekintélye, akik a 
végső sötétség birodalmát másoknál egy kicsit jobban kiismerték, eme modern elképzelésével 
szemben? Első ránézésre ez tűnhet megoldásnak. A. E. Taylor egy kis történetet beszél el, 
mely ebbe az irányba látszik mutatni. „Mesélik”, mondja, „hogy egy római katolikus teológus 
egyszer egy kívülállóval beszélgetett, aki megjegyezte, hogy látszólag nincs semmi különbség 
Róma  és  a  jól  ismert  és  nagyra  értékelt  ’anglo-katolikus’  álláspont  között.  ’Bocsánat’, 
válaszolta a teológus, ’mi pont ellenpólusban vagyunk egymással. Ő is vallja ugyanazokat a 
tantételeket, amiket mi vallunk, ám teszi ezt teljességgel nem helytálló okokból, melyekről azt 
hiszi, hogy igazak’”.161 Ám ez a történet önmagában és önmaga által nem ad megfelelő képet 
a  római  katolikus  álláspontról  sem  a  tekintély,  sem  a  gondolkodáshoz  való  viszonya 
vonatkozásában. Ezért szólnunk kell pár szót a dologban.

A  gondolkodásról  alkotott  katolikus  fogalom  kiderítéséhez  elindulhatunk  attól  a 
ténytől,  hogy a római  katolikus teológusok szerint  Arisztotelész „per excellence  filozófus, 
mint ahogyan Aquinói Tamás a [per excellence]  teológus”.162 S a teológia, mondja Maritain, 
előfeltételez bizonyos igazságokat a „természet rendjéről”. Ezeket az igazságokat természetes 
módon ismeri minden ember, s ezeket tudományosan a filozófusok dolgozták ki, különösen 
Arisztotelész.  „A filozófia  eme elő-tételei  önmagukban szabadon állók,  és nem a teológia 
hasonlói  elő-tételeiből  származtatottak”.163 Etienne  Gilson  ugyanezt  fejezi  ki,  mikor  ezt 
mondja:  „A  görög  gondolkodás  öröksége,  még  ha  vissza  is  szabjuk  a  minimumra,  és  a 
legkritikusabban  nézzük,  akkor  is  méltó  a  bámulatra.  Ugyanúgy  igaz  az  is,  hogy  az 
egyházatyák közül sokan meg voltak arról győződve, hogy a pogány gondolkodóknak volt 
hozzáférésük a Bibliához anélkül, hogy elfogadták volna azt. Egy elsődleges lény, a szuper-ok 
és  alapelv,  s  a  természet  oka,  minden  értelem,  minden  rend  és  minden  szépség  forrása, 
örökkévalóan  a  boldogság  életét  vezeti,  mert  önmagán  keresztül  ő  maga  is  a  saját 
gondolkodásának örökkévaló terve:  mindezt  Arisztotelész tanította.  S ha összevetjük ezt  a 
teológiát  az  ókori  mitológiákkal,  azonnal  meglátjuk,  hogy micsoda  belső  fejlődésen  ment 
keresztül az emberi gondolkodás Kronosz és Jupiter ideje óta a keresztyén kijelentés segítsége 
nélkül. Kétségtelen, hogy rengeteg műveltségi hiány és számtalan hiba keveredett ezekkel az 
igazságokkal. Ám ettől még mindig igazságok maradtak. A görögök természeti gondolkodása 
által  lett  mindez  felfedezve  és  ők  semmit  sem  tulajdonítottak  a  hitnek.  Manapság  még 
nagyobb könnyedséggel lehet mindezt felfedezni ugyanannak a természeti gondolkodásnak a 

161 The Faith of a Moralist, 2. kötet 198. oldal
162 J. Maritain, An Introduction to Philosophy, 1937. 99. oldal
163 Ugyanott, 126. oldal
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segítségével:  miért  kellene hát többet tulajdonítanunk a hitnek a saját gondolkodásunkban, 
mint Arisztotelészében?”164

Emellett  a  „természeti  rend”  mellett,  mely  felfedezhető  a  gondolkodással  a  hittől 
függetlenül  is,  létezik  a „hit  rendje” is.  S ahogyan a gondolkodás  által  tett  kijelentések a 
természet rendjében érvényességüket tekintve nem függnek a hittől, úgy a hit rendjében tett 
kijelentések  sem  függenek  érvényességüket  tekintve  a  gondolkodás  kijelentéseitől.  „A 
katolikus hit állításai végső soron nem a gondolkodástól, hanem Isten Ígéjétől függenek. Mert 
valóban, bármiféle gondolkodás is képes tökéletes tudással ismerni Istent, az pontosan azért 
nem tartozhat lényegileg a hit rendjéhez, mert így ismerhető meg.”165

A természet rendje, amiképpen azt a független gondolkodás felvázolta és a hit rendje 
tisztán  tekintély  alapon  elfogadta,  foglalkozik  mind  Istennel,  mind  az  emberrel  fennálló 
viszonyával. Az azonnal felmerülő kérdés az, hogy miképpen lehet a gondolkodás Istene és a 
hit  Istene  ugyanaz  az  Isten.  Annál  több  okunk  van  akkor  felvetni  ezt  a  kérdést,  mivel 
elismerik,  hogy  természet  igazságait  felfedező  gondolkodás  „sérült”.  „Az  igazi  katolikus 
álláspont annak fenntartásában rejlik, hogy a természet jónak teremtetett, de megsérült,  ám 
legalábbis részben meggyógyítható Isten kegyelme által, ha Ő így akarja.”166 Úgy látszik, a 
kegyelemnek  először  helyre  kell  állítani  a  gondolkodás  képességeit  legalábbis  a  sebeinek 
begyógyításával  ahhoz,  hogy a  gondolkodás  képes  legyen  normálisan  működni.  S  Gilson 
valójában  olyan  keresztyén  filozófiáról  beszél,  amely  a  kegyelem  által  helyreállított 
gondolkodás terméke. Ez a filozófia, állítja, a legjobb filozófia. Azért a legjobb filozófia, mert 
a gondolkodás ebben talál a legjobban önmagára. Ám még ezzel együtt is ugyanaz marad a 
probléma.  Itt  van  Arisztotelész,  aki  a  sérült  gondolkodásával  megalkotta  a  természet 
rendjének igazságait,  ahogy említettük.  Akkor vajon az Isten,  Akiről  Arisztotelész  beszél, 
ugyanaz az Isten, Akiről a keresztyén filozófia szól?

Gilson  maga  állít  szembe  minket  a  probléma  komolyságával,  mikor  hangsúlyos 
módon azt mondja, hogy a gondolkodás, vagy a filozófia csak a lényegekkel foglalkozhat, de 
a létezésekkel nem. Mégis Isten létezése az, amiről beszélnie kell.

„Mikor  például  Arisztotelész  posztulálta  az  első  öngondolkodó  Gondolatát,  mint 
legfelsőbb  rendű  lényt,  akkor  természetesen  tiszta  Cselekedetként  és  végtelenül  nagy 
energiaként fogta azt fel. Az ő istene mégsem volt más, mint a Gondolat tiszta Cselekedete. 
Az  öngondolkodó  alapelem  eme  végtelenül  erős  valódisága  a  legtermészetesebb  módon 
megérdemli, hogy tiszta Cselekedetnek nevezzük, de tiszta Cselekedet a tudás rendjében volt, 
nem  a  létezésében.  S  semmi  nem  adhatja  meg  azt,  amivel  nem  rendelkezik.  Miután 
Arisztotelész legfelsőbb rendű Gondolata nem volt ’Ő, Aki van’, nem adhatott létezést. Így 
Arisztotelész világa nem volt teremtett világ. Mivel Arisztotelész legfelsőbb rendű Gondolata 
nem a létezés tiszta Cselekedete volt, az önismerete nem vonta maga után minden, a tényleges 
és a lehetséges létezés ismeretét: Arisztotelész istene nem a gondviselés volt. Ő még csak nem 
is ismerte a világot, melyet nem ő alkotott, mert ő volt a Gondolat gondolata, s nem ismerte az 
’Ő, Aki van’ öntudatát sem.’167

Átvéve  Arisztotelész  eme  filozófiáját,  Szent  Tamás  kénytelen  volt  ennek 
következtében „lefordítani a létezéssel kapcsolatos összes problémát a lényeg nyelvezetétől a 
létezés nyelvezetére”. De képes volt ezt megtenni a gondolkodás elnyomása nélkül? Vajon 
Szent Tamás, a teológus volt az, aki a hite miatt képes volt elvégezni ezt az áthelyezést az 
elvont  lényegek  birodalmából  a  létezésébe?  Ha  így  volt,  akkor  nem történt  előrelépés  a 
tekintély és a gondolkodás viszonya problémájának megoldása terén. Valójában a probléma 
még  sokkal  bonyolultabbnak  látszik,  mint  eddig  bármikor.  Arisztotelész  istene  ugyanis 

164 Christianity and Philosophy, 1939.
165 Ugyanott, 56. oldal
166 Ugyanott, 21. oldal
167 God and Philosophy, London, 1941, 66. oldal
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elkezdett  teljesen  másnak  látszani,  mint  keresztyén  hit  Istene.  Arisztotelész  istene,  ezt 
elismerik, nem teremtette a világot, és nem is ismeri azt. Ha egy efféle isten a hit által meg 
nem világított gondolkodás tevékenységének természetes kimenetele, akkor vajon nem úgy 
tűnik, hogy a hitnek meg kell fordítania a gondolkodás döntéseit Isten vonatkozásában? Egy 
csakis a lényegekkel foglalkozó filozófia csak egy, az igazság feletti körözésre hasonlít, ami 
soha meg nem érinti azt. Róma szerint azonban Szent Tamásnak, a keresztyén teológusnak 
nem  kell  megkérnie  Szent  Tamást,  a  független  filozófust,  hogy  fordítsa  a  visszájára  a 
döntéseit az Isten létezésével kapcsolatos alapvető kérdésekben.

Úgy látszik tehát, hogy Szent Tamás a teológus együtt jelenhet meg Mózes Istenével, 
az  „Ő,  Aki  van”-nal  azért,  hogy  elfogadásra  ajánlhassa  Őt.  Ha  Mózes  Istene,  a  világ 
Teremtője  és Irányítója  ugyanaz,  mint  Akit  Szent  Tamás,  a  filozófus  is  elfogadott,  akkor 
először le kell Őt redukálni a létező Istenről a tiszta lényegre, az „Ő, Aki van”-ról az „az, aki 
nincs”-re.  Szent  Tamás  a  filozófus  kénytelen  a  Szent  Tamástól,  a  teológustól  kapott 
információkat  a  gondolkodásának  eszközeivel  szabályos  viszonyba  hozni  a  valóságról 
általánosságban  meglevő  hiedelmeinek  a  törzsével.  S  ez  magában  foglalja  ama  Isten 
létezésének  az  elvetését,  Akinek  a  létezése  és  ismerete  így  nem  hozhatók  egymással 
viszonyba.  Látszólag  nincs  menekvés  attól  a  végkövetkeztetéstől,  hogy  ha  az  autonóm 
gondolkodással  kezdjük,  s  azt  állítjuk,  hogy ez  csak  a  lényegekkel  foglalkozik,  akkor  az 
ezeken a lényegeken keresztül kifejezésre jutó lény olyan lény, melynek maga a létezése is az 
emberi elmével fennálló kölcsönhatás. Kant és követői nem voltak logikátlanok, mikor erre a 
végkövetkeztetésre jutottak. Nem kezdhetünk Arisztotelésszel úgy, hogy végül áldozatul ne 
esnénk Kantnak.

Gilson kétségbeesetten próbálja elkerülni ezt a végkövetkeztetést. Mind minden római 
katolikus apologétának előbb-utóbb neki is szembe kell néznie a kérdéssel, hogy miképpen 
viszonyulnak egymáshoz Mózes „Ő, Aki van”-ja, valamint Arisztotelész „az, akik nincs”-je. 
Ezt a következő érveléssel teszi: „Azon a világon túl, amelyben a ’lenni’ mindenütt kéznél 
van,  és  ahol  minden  természet  számot  adhat  arról,  mik  a  többi  természetek,  de  a  közös 
létezésükről nem, kell lenni valamilyen oknak, amelynek maga a létezése a ’lenni’.  Efféle 
lény posztulálása, amelynek a létezése a létezés tiszta Cselekedete, azaz akinek a létezése a 
nem  ekként  és  akként  létezni,  hanem  a  ’lenni’,  egyben  a  keresztyén  Istennek,  mint  a 
világegyetem legfelsőbb rendű okának a posztulálása is”.168 Ez az érvelés azonban nem kerüli 
el az imént említett dilemmát. Arisztotelész módszerének logikai következménye az, hogy az 
ő „istene” az „az, ami nincs”. S hogy maga Gilson is kijelentette ezt,  az teljes mértékben 
helyes. Ez a gondolkodás számára hozzáférhető egyetlen Isten. Gilson mégis folyamatosan 
úgy beszél, mintha „az egyetlen Isten, a világ egyedüli Teremtőjének létezése”169 hozzáférhető 
lenne  a  gondolkodás  számára.  S  erről  az  Istenről  azt  feltételezi,  hogy  épp  az  idézetben 
megmutatott módon férhető hozzá a gondolkodás számára. De miképpen lehet egy isten, aki 
az,  ami  nincs,  valamint  az  Isten,  Aki  a  világ  Teremtője,  egyformán  a  filozófia  igaz 
módszerének logikai következménye?

Mégis  úgy  tűnhet,  hogy  eljutottunk  egy  álláspontra,  amely  magában  foglalja  az 
abszolút tekintély eszméjét az életnek legalábbis az egyik dimenziójában. A hit rendjét, és 
mindent, amit tartalmaz, tisztán a tekintély alapján kell elfogadni. Itt látszólag az abszolút, 
semmint  a  szakértői  tekintélyhez  jutottunk.  Mielőtt  azonban  befejeznénk  a  tekintély  és  a 
gondolkodás viszonya római katolikus nézetének elemzését, további dolgokat is fontolóra kell 
vennünk.

Először  is  megemlítettük,  hogy  milyen  hősiesen  védte  Gilson  a  gondolkodás 
autonómiájának elképzelését. Ha tehát a gondolkodás és a hit dimenzióit végül egységbe kell 
hozni egymással, akkor ott kompromisszumnak kell lennie. Ha van valami, amihez a római 
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katolikusok  ragaszkodnak,  az  nem  más,  mint  hogy  csakis  az  ő  álláspontjukkal  lehet  a 
keresztyén  hit  egyediségének  kompromittálása  nélkül  Szent  Pál  ama  kijelentését  érvényre 
juttatni,  mely szerint  minden ember  természetes  módon rendelkezik valamennyi  ismerettel 
Istenről.  Más  szóval  azt  vallják,  hogy  rendszerük  egészében  fennáll  a  természetes  és  a 
természetfeletti  valódi egysége. Nem nehéz azonban meglátni,  hogy ha fenntartjuk mind a 
gondolkodás autonómiáját, mind a hit abszolút tekintélyét, akkor bármiféle egység közöttük 
csakis kompromisszumos lehet.

Másodszor  megfigyelhetjük  a  kompromisszum  természetét,  ha  visszamegyünk  az 
ember természetének, s konkrétan az ember szabadságának római katolikus elképzeléséhez az 
Istennel  fennálló  viszonyában.  A  római  katolikus  teológia  szerint  az  ember  rendelkezik 
néminemű szabadsággal Isten tervével szemben. Istennek sok dologban meg kell várnia az 
ember döntését. Így Isten valójában nem felügyel mindent, amiknek meg kell lenniük. Mindez 
azt jelenti, hogy az ember végső környezete csak részben áll Isten irányítása alatt. S mindez 
azzal a következménnyel jár, hogy a római katolikus teológia alapján Isten számára ugyanúgy 
létezik titok,  mint az ember számára.  Ezen az alapon Magát Istent is nyers  tények veszik 
körül.  Az ember ügyletei  részben Istennel,  részben a nyers  tényekkel folynak.  Nem csoda 
tehát, hogy tartván magát a teológiájában az ember elméjének és akaratának eme végsősége 
tantételéhez, a katolikus teológiának el kell ismernie az autonómia eszméjének legitimitását a 
filozófia  területén.  Még  mikor  a  keresztyén  filozófiáról  beszél  is,  Gilsonnak  még  azt  a 
filozófiát  is  az  autonómia  eszméjére  kell  alapoznia.  S  még  mikor  az  ember  eredeti 
tökéletességéről  is  beszél,  mikor  még  értelme  nem volt  „sebesült”,  Róma  még  bizonyos 
mértékben akkor is vallja az ember elméjének és akaratának autonómiáját. Gondolkodásának 
minden szakaszában és minden vonatkozásában oda van szánva ennek az elképzelésnek. Így 
gondolkodásának minden szakaszában és minden vonatkozásában oda van szánva a  nyers 
tények, mint az ember végső környezete elképzelésének is.

A tény,  hogy Róma mindig és mindenütt  oda van szánva a nyers  tények,  mint  az 
Istentől  független  történés  eszméjének,  mindent  meghatároz  a  gondolkodás  és  a  tekintély 
viszonyáról alkotott elképzelésének kérdésében. A tekintély valóban keresztyén elképzelése 
előfeltételezi, hogy az ember mindenben szemtől-szembe kerül Isten követelményeivel, amit 
csak tesz. De hogyan kerülhet szemtől-szembe az ember Isten követelményeivel, ha nem Isten 
irányít mindent? Miképpen szembesítheti Isten az embert a követelményeivel ott, ahol nincs 
hatalma  az  irányításra?  Csak  Isten  terve  mindenre  kiterjedtségének  az  elképzelésére 
alapozható a tekintélyről alkotott igazi elképzelés. S ez valójában annak kimondása, hogy a 
mindent felölelő szövetség eszméje az ember minden szakaszának vonatkozásában az, amire a 
tekintély elképzelése alapozhat.

Végkövetkeztetésünk tehát az, hogy miközben a tekintély római katolikus elképzelése 
az  első  ránézésre  nagyon  abszolútnak  tűnhet  –  valójában  még  abszolútabbnak,  mint  a 
protestantizmusé – a maga valóságában egyáltalában nem abszolút.  Így kiderül, hogy a hit 
római katolikus tanításai minden egyes esetben hozzá vannak igazítva az emberi autonómia 
elképzeléséhez.  Meg  kell  hagyni,  a  természeti  embert  bukottnak  mondják,  de  csak  kicsit 
bukottnak. Még a becsületesség állapotában is joggal ragaszkodott az autonómiához. Vajon az 
ember  bukott  jellege nem abban rejlik,  hogy autonómiáját  nem bölcsen használja? Nos, a 
keresztyén ember kegyelem által gyógyul meg, de még mikor meg is gyógyult, akkor is azt a 
tanácsot kapja, hogy használja autonóm akaratát bizonyos fokig Isten terve ellenében is. A 
szövetségi  engedelmesség  elképzelése  nem illik  bele  bárhol  a  római  katolikus  teológiába, 
vagy filozófiába. Végkövetkeztetésünk tehát nem lehet más, mint hogy még Hume sem kínál 
semmit a tekintély útján, ami világosan különbözik a szakértő ama elképzelésétől, ahogyan 
azt akarattal elismeri a természeti ember.

A  hagyomány  római  katolikus  elképzelése  csak  hozzátesz  az  elmondottakhoz.  „A 
kanonikus  Írásokkal  kapcsolatos  rendeletében”  a  tridenti  zsinat  beszél  az  „íratlan 
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hagyományokról”,  melyek  mintegy kézről  kézre  adatnak.  Ezek az íratlan  hagyományok  a 
tekintélyüket illetően egyenrangúak a Szentírással. A keresztyén igazság, mondják, két külön 
úton jutott el hozzánk: az egyik a Szentírásban, a másik a hagyományokban rejlik. Meg kell 
hagyni,  ez  a  hagyomány  legalábbis  valamilyen  mértékben  leegyszerűsödhet  az  írásra. 
Mégsincs olyan iratgyűjtemény, amit az egyház hivatalosan elfogad, mint a hagyományoknak 
tartott dolgok írásos kinyilatkoztatását.  Ez az élő egyháznak a szolgálóin, és főleg a pápán 
keresztül megszólaló hangja, aki ennek a hagyománynak a legfőbb felügyelője. A hagyomány 
tehát az, amit az egyház időről időre indítványoz.

Most  a  hagyomány  eme  elképzelésének  hatását  kell  megvizsgálnunk  a  tekintély, 
valamint  a  gondolkodással  fennálló  viszonya  kérdését  illetően.  Az  egyház  hierarchiáját 
általánosságban, s a pápát konkrétan nem szabad úgy elképzelni, mint ami maga is alá van 
vetve Isten végső és átfogó kijelentésének.  A római katolikus gondolkodásban sehol nincs 
helye  annak  az  elképzelésnek,  hogy  bármely  emberi  lénynek  teljes  mértékben  alá  kéne 
vettetnie  Istennek.  Épp  ellenkezőleg:  Róma  álláspontja  megköveteli,  hogy  elvessék  Isten 
tanácsvégzését, mint mindent meghatározót. Ezért magának a pápának is, mikor felkészíti az 
elméjét a tévedhetetlen kinyilatkoztatásokra, amit a hivatala időről időre megenged neki, sőt 
meg  is  követel  tőle,  keresnie  kell  egy szakértőt  a  létezés  nyers  tényeinek  értelmezéséhez 
általánosságban.  Amit  a  Biblia  tanít  neki,  azt  viszonyítania  kell  ahhoz,  amit  az  autonóm 
gondolkodása tanít neki a létezésről általánosságban. Ennek eredménye az, hogy Isten hangja, 
az ember és a világegyetem felügyelőjeként és kormányzójaként soha meg nem szólalhat a 
pápán keresztül. Azok, akik a pápa hangjára hallgatnak, egy szakértő hangjára hallgatnak, aki 
valamilyen  nem  racionális  okból  feltételezetten  képes  másoknál  mélyebbre  hatolni  a 
„Létezés” birodalmába.

Kiderül tehát: Róma nagyon távol áll attól, hogy a tekintély és a gondolkodás valóban 
keresztyén  elképzelésének  védelmezője  legyen,  mert  mindkét  elképzeléssel,  így  a 
viszonyukkal kapcsolatosan is kompromisszumot kínál. Ragaszkodván ahhoz, hogy nem az 
önálló  Isten  elképzeléséből  kiindulva  kell  magának  a  gondolkodásnak  az  elképzelését  is 
értelmezni, nem képes a tekintély olyan elképzelését kínálni, amely valóban a gondolkodás 
felett  áll.  Tekintélye tehát az egyik ember sértő tekintélye,  aki „egyetemesen a létezéssel” 
foglalkozik, és találgat róla, a másik emberrel szemben, aki szintén „egyetemes a létezéssel 
foglalkozik, és ugyancsak találgat arról. Ez a tekintély az embereket rabszolgaságba veti.

Róma  egész  álláspontja  a  tekintély  és  a  gondolkodással  fennálló  viszonya 
vonatkozásában  a  római  katolikus  apologetika  gyengeségét  szemlélteti.  Nincs  határozott 
álláspontja, amit szembe lehetne állítani a természeti ember álláspontjával. Nem képes tehát 
bármely ponton bármekkora hatékonysággal megkérdőjelezni a természeti ember álláspontját. 
Feltételezvén a természeti ember kiindulópontjának és módszerének helyességét a természeti 
szférában, logikus módon nem képes felkérni az embereket Isten tekintélyének elfogadására 
még a lelki szférában sem.

4. Az arminiánus nézet

Sokaknak nagyon furcsának fog tűnni annak kijelentése, hogy az arminiánus teológia 
hasonlít a katolikushoz a tekintély kérdésének vonatkozásában. Azonban mégiscsak ez a valós 
helyzet.  Természetesen  igaz,  hogy  az  evangelikál  arminiánusok  elutasítják  Róma 
ritualizmusát  és  hierarchiáját.  Az  is  igaz,  hogy  az  egyes  arminiánusok  sokkal  jobbak  a 
Szentírással szemben tanúsított gyakorlati viselkedésükben, mint azt a teológiai rendszerük 
megengedné nekik. Most azonban csak erről a teológiai rendszerről beszélünk. S erről – ez 
elkerülhetetlen  –  ki  kell  mondani,  hogy  a  gondolkodásról  alkotott  elképzelése  hasonló 
Rómáéhoz,  következésképpen  a  tekintélyről  alkotott  elképzelése  sem különbözhet  sokban 
Rómáétól.
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Nincsen semmi, amiben az arminiánus teológia következetesebb, mint abban, hogy a 
kiválasztás  református tantétele  nem juttatja érvényre az ember felelősségét.  A kiválasztás 
református  tantétele  nem  más,  mint  következetes  kifejezése  az  ember  Istennel  való 
viszonyának területén a Szentírás ama egyetemes tanításának, hogy a történelemben minden 
dolog  Isten  tervének  megfelelően  történik.  A  felelősség  arminiánus  tantétele  ezért 
előfeltételezi annak az elképzelésnek az elvetését, hogy Isten terve mindent magában foglal. S 
ez azt jelenti, hogy a nyers tény elképzelése az arminiánus álláspont egyik fő összetevője. Az 
ember  ismét  csak  részben  függ  Istentől,  részben  pedig  egy  „egyetemes  létezéstől”.  S  ez 
viszont azt jelenti,  hogy Isten is szembesül valamivel, ami meghatározza az Ő hatalmát és 
cselekedeteit.  Őt  is  korlátozzák  a  Valóság vele  és  tudásával  kapcsolatos  tényei,  melyeket 
ennek megfelelően a titokzatosság leng körül.

Azaz, ismét visszaérkeztünk a keresztyénség fő ellenségéhez, nevezetesen, az ember 
végsőségének, vagy függetlenségének elképzeléséhez.  Az autonómiának eme elképzelése a 
modern időkben abban fejeződik ki, hogy mindenben, ami érinti az embert, ő ad is, nemcsak 
kap. A modern filozófia, különösen Kant napjai óta, vakmerően azt állította, hogy csak az 
valóságos az ember számára, amit legalábbis részben, ő alkotott önmagának.

S  az  úgynevezett  autonóm  ember  kifejeződésének  ez  a  modern  formája  nem  is 
logikátlan. A valóság összes nem keresztény elképzelésében a nyers tények, vagy a véletlen, 
főszerepet  játszanak.  Azért  van ez így,  mert  bárki,  aki nem Isten tanácsvégzését  tartja  az 
ember  végső  környezetének,  semmi  más  alternatívával  nem  rendelkezik,  s  csak  azt 
feltételezheti,  vagy állíthatja, hogy a véletlen a végső. A véletlen egyszerűen a metafizikai 
viszonylagos az autonóm ember számára. Az autonóm ember nem fogja megengedni, hogy a 
valóság  már  szerkezeti  legyen  a  természetében  Isten  örökkévaló  terve  szerkezeti 
tevékenységének következtében.  Ám ha a valóság természetében nem szerkezeti,  akkor az 
ember az, aki először, következésképpen abszolút eredeti módon kénytelen struktúrát hozni a 
valóságba. Ám ez a szerkezet csak „az ő számára” lehetséges. Ugyanis az eset természeténél 
fogva az ember maga, mint véges és mulandóan alkotott lény, nem képes ellenőrizi a valóság 
egészét.  Mindez azonban csak annak kimondásával  egyenértékű,  hogy a  modern  filozófia 
meglehetősen következetes  a saját  alapelveihez,  mikor  kijelenti,  hogy mindenben,  amit  az 
ember tud, ugyanúgy ad is, mint ahogyan kap. Csak a nem racionális adatik meg neki, ő maga 
racionalizálja  azt  első  alkalommal.  S  ezért  ami  úgy  tűnik  számára,  mint  racionálisan 
viszonyuló valóság, az elsősorban azért viszonyul ily módon, mert ő maga racionalizálta azt.

Az autonómia  modern  formája  mind  negatív,  mind  pozitív  módon  kifejezi  magát. 
Negatívan  feltételezi,  vagy  kijelenti,  hogy  ami  „ott  túl”  van,  azaz,  ami  még  nem  került 
kapcsolatba  az  emberi  elmével,  az  a  jellegében  teljességgel  nem  szerkezeti,  vagy  nem 
racionális.  Most  nem  nagyon  törődünk  annak  kimutatásával,  hogy  ezt  az  elképzelést 
önmagában sem nagyon ésszerű megfogalmazni annak, aki azt állítja, hogy állításait csak arra 
korlátozza,  amit az emberi tapasztalat képes irányítani. Az emberi tapasztalat  aligha képes 
felállítani  egy  egyetemes  negatív  kijelentést  a  valóság  egészéről,  ily  módon  az  összes 
jövőbeni eseménysorozatról, mely benne foglaltatik egy átlagos modern filozófus, vagy tudós 
feltételezéseiben. Fő gondunk most az, hogy rámutassunk, hogy az arminiánus teológia nem 
jó  álláspont  ahhoz,  hogy  kérdőre  vonjuk  a  modern  embert  a  Szentírás  tekintélyével 
kapcsolatos viselkedésének vonatkozásában.

Mi hát a Szentírás eszméjével kapcsolatos viselkedés, mit várhatunk a modern ember 
részéről?  Készen áll  arra,  hogy elfogadja  ezt  az  eszmét?  Nyílt  értelemmel  fordul  majd  a 
bibliai  tanítások  „bizonyítékaihoz”  ama  tantételek  tekintetében,  mint  a  teremtésről, 
gondviselésről  és  csodákról  szólók?  Nyitott  lesz-e  a  jövőbeni  eseményekről  adott 
kijelentésre?  Azaz,  készen  áll-e  majd  arra,  hogy  elfogadjon  információkat  arról,  ami  az 
emberi  tapasztalat  számára  teljességgel  elérhetetlen  birodalomban zajlik,  illetve  arról,  ami 
megtörtént, történik és meg fog történni annak a birodalomnak a befolyása következtében, 
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mely teljességgel elérhetetlen az emberi tapasztalat számára? A válasz nyilvánvaló. Az írásba 
nem  foglalt  természetfeletti  kijelentés  egész  elképzelése  nemcsak  idegen,  de  egyenesen 
romboló az autonómia elképzelése számára, melynek alapján a modern ember felépíti egész 
gondolkodását.  Ha  a  modern  ember  helyesen  feltételezi  a  saját  autonómiáját,  akkor  egy 
pillanatra  sem  képes  logikailag  tekintetbe  venni  a  természetfeletti  tényének  semmiféle 
bizonyítékát,  bármilyen  formában  is  jelenjen  az  meg  az  ember  számára.  Alapelveivel  az 
önálló Istennek maga az elképzelése is értelmetlen. Egy ilyen Isten elképzelése, mondja Kant 
egy  modern  követője,  korlátozó  fogalomként  nagyszerű.  Korlátozó  fogalomként  véve 
ártalmatlan, sőt egyenesen hasznos. Ekkor ugyanis csak a kimerítő racionalitás eszméjeként 
áll elő. S a tudománynak szüksége van egy ilyen ideálra. Ám az Isten elképzelése, ahogy az 
ortodox keresztyénség megfogalmazza, azaz inkább alkotó, semmint korlátozó fogalomként, 
értelmetlen: megöli a tiszta ténynek, mint a tiszta valóság szinonimájának az elképzelését. S a 
tiszta tény korlátozó fogalomként való elképzelése ugyanolyan szükséges a modern tudomány 
számára, mint a tiszta racionalitás eszméje.

Logikailag tehát  egészen lehetetlen az autonómiát  a maga módján valló  természeti 
ember számára még csak tekintetbe is venni a Szentírás, mint a keresztyénség Istene végső és 
abszolút  tekintélyű  kijelentésének a  „bizonyítékát”.  Logikailag  lehetetlen  a  számára,  hogy 
bármit  is  mondjon  egy  ilyen  Istennek  a  világegyetemben  és  az  ember  elméjében  adott 
kijelentéséről.  A keresztyénség Istene számára logikailag lényegtelen az emberi  tapasztalat 
szempontjából.  Ugyanolyan  értelmes  lesz  tehát  arról  beszélni,  hogy  Ő  kijelenti  Magát  a 
természetben,  vagy  a  Szentírásban,  mint  a  holdbéli  embernek  arról  beszélni,  hogy 
gyilkosságot követtek el valakinek a szomszédságában.

A  dolgok  ilyen  módon  történő  felvezetése  kissé  szélsőségesnek  tűnik.  Ám mégis 
hiszünk abban, hogy ez van összhangban a tényekkel.  Meg kell  hagyni,  vannak a modern 
filozófusok között  egyesek,  különösen a teista és perszonalista iskolákból,  akik kedvezően 
viszonyulnak ahhoz, amit pozitív vallásnak neveznek. S a pozitív vallások között sorolják fel 
a keresztyénséget is, mint a legelfogadhatóbbat. Ismét megemlíthetjük A. E. Taylort. Nemrég 
megjelent,  Létezik Isten? című könyvében Taylor „Isten létezése” mellett érvel. Ám mivel ő 
az ember  autonóm mivolta feltételezésével dolgozik,  az a fajta Isten,  melyben hisz, végső 
soron csak  egy véges  istenség.  Mikor  a  történelmi  keresztyénség  tanításaival  foglalkozik, 
Taylor tökéletesen világossá teszi, hogy az ő alapelveivel senki sem fogadhatja el létezésnek 
azt,  amit  a Szentírás tüntet  fel létezésnek.  Jézus feltámadásával kapcsolatosan ezt  mondja: 
„Amit  Szent  Pál  és  a  többi  apostolok  hittek,  az  ugyanolyan  bizonyos,  mint  a  múlt 
történelmének  bármely  ténye.  Az  már  teljesen  más  kérdés,  hogy  hitük  nem  volt-e  a 
tapasztalatuk félreértelmezése.  Mivel ismert  tény,  hogy az emberek néha félreértelmezik a 
tapasztalatukat, elvileg semmi irracionális nincs abban a gondolatban, hogy Szent Pál és az 
apostolok  is  így  jártak  és  egyetlen  ember  sem  tudja  ’a  kétség  minden  árnyékán  túl’ 
bebizonyítani, hogy nem jártak így”.170 Taylor egyszerűen azt feltételezi, hogy minden emberi 
elme, az apostoloké nem kevésbé,  mint  másoké,  eredeti  értelemben hozzátesz ahhoz, amit 
befogad. Ennek eredményeképpen még ha képes lenne is hinni az önálló Istenben – ami az ő 
elő-tételeivel  lehetetlen,  – akkor sem lenne képes hinni,  hogy az ember  kaphat  bármilyen 
kijelentést  ettől  az  Istentől  anélkül,  hogy valamilyen  mértékben  magának  az  átvételnek  a 
során ne keverné azt össze a saját tapasztalatával, mely ettől az Istentől függetlenül működik.

A modern  ember  egész viselkedése a  Szentírásban adott  tekintélyelvű  kijelentéssel 
szemben tehát az alábbi pontokban foglalható össze. Olyan Isten, Akiről a Szentírás beszél, 
egyszerűen  nem  létezik.  Isten  eme  nem-létezésének  elképzelése  benne  foglaltatik,  mint 
megjegyeztük, a nyers tényszerűség elképzelésében. Másodsorban, ha egy ilyen Isten létezik, 
akkor  sem képes  kijelenteni  magát  az  általunk  ismert  világban.  Ez  a  világ  ugyanis  kissé 
másnak ismert, mint Isten kijelentése: ez a világ a nyers tényszerűség és a velük kapcsolatos 

170 London, 1947. 127. oldal
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vonatkozásban  autonóm  ember  racionalizáló  tevékenységének  a  keveréke.  Harmadsorban 
még ha egy ilyen Isten ki is jelentené Magát abban a világban mely másként ismeretes, mint 
az  Ő  kijelentése,  akkor  sem lenne  képes  egyetlen  ember  sem elfogadni  ezt  a  kijelentést 
anélkül, hogy meghamisítaná. Negyedrészt, dacára az első három pontnak, a múltban kapott 
kijelentés nem adható tovább a jelenkor embereinek anélkül, hogy ismét hamissá ne válna. 
Ötödször,  ha dacára  mindennek egy ilyen  Isten  kijelentése,  Akiről  a  Biblia  beszél,  mégis 
eljutna az emberekhez napjainkban, az meghamisítás nélkül nem volna átvehető.

Nos,  az  arminianizmusnak  nincs  valós  érve  a  bibliai  tekintély  számára,  mellyel 
megkérdőjelezhetné a modern ember álláspontját. Az emberről alkotott saját elképzelése, mint 
aki bizonyos fokig Istentől függetlenül cselekszik, s ennek következtében az emberi elméről 
alkotott  saját  elképzelése,  mint  amelyik  bizonyos  vonatkozásban  a  végső,  lebénítja 
apologetikai erőfeszítéseit.  A római katolikushoz hasonlóan az arminiánus apologétának is 
ellenfelével  feltételezetten  közös  alapról  kell  kiindulnia.  Az arminiánus  köteles  elismerni, 
hogy ellenfele nagyon sok mindent helyesen értelmezett az emberi tapasztalatban az emberi 
elme autonómiájának és a véletlen végsőségének fogalmaival. Ám ha a természeti ember, aki 
az  autonómia  eszméjével  tevékenykedik,  képes  helyesen  értelmezni  a  fenomenális  világot 
Isten  nélkül  is,  miért  venne  hirtelen  pálfordulatot  és  kezdené  a  lelki  dolgokat  Isten 
fogalmaival értelmezni? Ha következetes önmagával szemben, úgy ezt nem fogja megtenni.

Mint korábban megjegyeztük, az arminiánus kénytelen atomisztikus módon bemutatni 
a  keresztyén  álláspontot.  Ezért  először  úgy  beszél  majd  a  hitetlennek  a  természetfeletti 
kijelentés  lehetségességéről,  mintha  a  lehetségesség  szó  ugyanazt  jelentené  a  természeti 
ember  számára,  mint  a  hívőnek.  Ám  ez  nem  így  van.  A  természeti  ember  számára  a 
lehetségesség elképzelése ugyanis egyrészről azonos a véletlennel,  másrészről  pedig azzal, 
amit a természeti ember képes racionalizálni. Számára gyakorlatilag csakis az lehetséges, amit 
az ember saját maga képes rendezni saját logikai képességei segítségével. A lehetségesség szó 
a keresztyén számára viszont azt jelenti, ami megtörténhet Isten tervével összhangban.

Azután az arminiánus  beszélhet  a  természeti  emberhez  a  természetfeletti  kijelentés 
valószínűségéről  úgy,  mintha  a  valószínűség  szó  ugyanazt  jelentené  hívő  és  nem  hívő 
számára. Ám nem ez a helyzet.  A hitetlen számára a valószínűség szó benne foglaltatik a 
lehetségességről  alkotott  saját fogalmában,  amiről  épp az imént volt szó. Tehát,  amint azt 
Hume  hatékonyan  kimutatta  a  keresztyénség  számára  megfogalmazott  empirikus 
valószínűség kritikájában, egyes biztos események bekövetkezése egyáltalán nem lehetséges 
jobban, mint másokéi,  hacsak valaki nem engedi meg a véletlen eszméjét  a rendszerében. 
Nincs  meg  a  valószínűsége  annak,  hogy  Isten  természetfeletti  módon  kijelenti  Magát  az 
embernek, hacsak nem bizonyos az, hogy ennek a kijelentésnek az előfeltételezése nélkül az 
ember tapasztalata, még akár csak a természetes dolgok világában is, értelmetlen.

Harmadjára az arminiánus beszélni fog a természeti embernek a Szentírásban rögzített 
kijelentés  történelmi  tényéről.  Kihangsúlyozza  majd  a  tényt,  hogy  a  keresztyénség  egy 
történelmi vallás. Ehhez hozzáteszi, hogy tehát egyszerűen bizonyíték kérdése, hogy Krisztus 
feltámadása tény-e, vagy sem. Ezzel a kérdéssel kapcsolatosan ragaszkodni fog ahhoz, hogy 
bárki,  aki  képes  a  történelemtudomány  kánonját  használni,  ugyanolyan  jó  bíró,  mint  a 
többiek. „A feltámadás jelentése teológiai ügy, ám a feltámadás ténye történelmi dolog…”171 

A  feltámadás  bizonyítéka  tehát  állítólag  csak  olyasmi  féle  bizonyíték,  amit  az  ember  a 
történelem kérdésével kapcsolatban bárhol megkövetel.

Ám a természetfeletti kijelentés tényéről megfogalmazott eme állítás ismét elfelejti, 
hogy  a  természeti  ember  egész  viselkedését  a  neki  bemutatott  tények  vonatkozásában 
természetesen annak a lehetségességnek és valószínűségnek fogalmai irányítják,  melyekről 
már beszéltünk. Ennek megfelelően képes tehát elismerni,  hogy egy ember,  nevezetesen a 
názáreti  Jézus,  feltámadt  a  halálból.  Nem  kell  vonakodnia  a  saját  alapelvei  alapján 

171 Wilbur Smith, Tehát vigyázzatok! 386. oldal
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egyáltalában elfogadni a feltámadás tényét. Ám számára ez a tény más fajtájú, mint ami egy 
keresztyénnek. Egyáltalán nem ugyanaz a fajta tény. Szükségtelen a tényről beszélni anélkül, 
hogy a tény jelentéséről  beszélnénk.  A tény tényszerűsége ugyanis  minden elme számára, 
amelyik  foglakozik vele,  az,  amit  jelent  neki.  A jelentése  az,  ami  maga a  tény neki.  S a 
természeti embernek lehetetlen akár még csak bemutatni is egy tényt akként, ami valójában, 
nevezetesen hogy a Szentírásban adott értelmezésének megfelelően, ha valaki nem kérdőjelezi 
meg a  történelem tényeivel  kapcsolatos  nézetei  mögött  álló  lehetségesség  és  valószínűség 
fogalmait.  Arról  beszélni,  hogy  bemutatjuk  neki  a  feltámadás  tényét  anélkül,  hogy 
bemutatnánk  ennek  valódi  jelentését,  nem  más,  mint  egy  absztrakcióról  beszélni.  A 
feltámadás vagy az, aminek a keresztyén mondja, vagy nem az. Ha az, akkor valójában olyan, 
amiképpen megjelenik a történelemben.

Az arminiánus álláspont mégis annak szükségessége mellett kötelezte el magát, hogy a 
keresztyénség tényeit egy kissé másnak mutassa be, mint amilyennek a keresztyének ismerik. 
Tudja, hogy Isten Fia volt az, aki meghalt az Ő emberi természetében és feltámadt a halálból. 
Ám  a  feltámadás  ténye,  amelyről  a  hitetlennek  beszél,  valami  leírhatatlan,  vagy  valami 
olyasmi, amellyel kapcsolatosan a hívők és a hitetlenek feltételezetten képesek megegyezni.

Negyedszerre  az  arminiánus  a  Bibliáról,  mint  Isten  ihletett  és  tévedhetetlen 
kijelentéséről  fog  beszélni  a  hitetlennek.  Azt  fogja  mondani,  hogy ez  a  legcsodálatosabb 
könyv, hogy ez egy bestseller, hogy minden más könyv elveszti vonzerejét, míg ez az egy 
könyv soha.  Mindezeket  a dolgokat a hitetlen készen áll  elfogadni  anélkül,  hogy bármely 
módon  sértené  saját  álláspontját  és  anélkül,  hogy  felszólítva  érezné  magát,  hogy 
engedelmeskedjen  a  hangjának.  Számára  pusztán  annyit  fog  ez  jelenteni,  hogy  bizonyos 
vallási szakértők valahogyan kifejezésre juttattak néhány mély közös érzelmet a Valóságról, 
melyet  megtapasztaltak.  Álláspontjuk  lehetővé  teszi,  hogy  szent  könyveket,  sőt  még 
szuperkönyvet is írjanak. Ám van egy dolog, amit soha nem ismer el, hogy ez egy abszolút 
tekintélyű könyv. Egy efféle könyv előfeltételezi a keresztyénség önálló Istenének létezését és 
ismerhetőségét. Ám egy efféle Isten és egy efféle Istennek a kijelentése a világegyetemben és 
az emberben olyan fogalmak, melyeket, mint már megjegyeztük, a természeti embernek el 
kell vetnie. Így természetesen el fogja vetni azt, ami ennek egyszerű logikai következménye, 
nevezetesen egy efféle Istennek és az Ő kijelentésének az eszméjét is. Magának a bűnnek az 
elképzelése,  mely  által  egy  külsőleg  hirdetett  természetfeletti  kijelentés  elképzelése  is 
lényegessé vált, értelmetlen a számára. Neki a bűn, vagy gonosz csak metafizikai cselekedet, 
mely öröklötten benne van a Véletlen fogalmában.

5. A református nézet

Eleget szóltunk ahhoz, hogy jelezzük, a római katolikus és arminiánus módszerek, a 
saját  maguk  útját  járva,  elfogadván  a  természeti  ember  kiindulópontját  és  módszerét  a 
tapasztalat  feltételezetten  ismert  területének  vonatkozásában  a  Biblia  és  tekintélye 
legfontosabb  kérdést  tekintve  öncáfolók.  Megismételjük,  hogy sok  arminiánus  jobb,  mint 
álláspontjuk. Azt a tényt is kihangsúlyozzuk, hogy sok dolog, amit a részletekről mondanak, 
valóban  kitűnő.  Más  szavakkal  nem  az  a  célunk,  hogy  lebecsüljük  a  munkát,  amit  az 
arminiánus tábor hívő tanítói elvégeztek. Célunk inkább az, hogy hasznosabbá tegyük ezeket 
az anyagokat azáltal,  hogy olyan ismeretelméletet  és metafizikát helyezünk alájuk, mely a 
hitetlenekkel  folytatott  beszélgetések  során  ezeket  az  anyagokat  tényleg  gyümölcsözővé 
teszik.

Ilyen alap az, amelyet a református álláspont biztosít. Ám a református álláspont csak 
azért biztosít ilyen alapot, mert megpróbál következetesen keresztyén lenni kiindulópontjában 
és módszertanában. S itt el kell ismerni, hogy akik ehhez az állásponthoz tartják magukat, 

100



gyakorta rosszabbak, mint maga az álláspontunk. Azoknak, akik a református állásponthoz 
tartják magukat, nincs okuk a dicsekvésre. Amit kaptak, mindent a kegyelem által kapták.

A  református  álláspont  megpróbálja  elkerülni  a  római  katolikus  és  arminiánus 
álláspontok  gyengeségeit.  Mivel  ezeket  az  álláspontokat  most  mélységében  kitárgyaltuk, 
azonnal nyilvánvalóvá lesz, hogy ez mit jelent. Mivel a természeti ember feltételezi a nyers 
tény eszméjét a metafizikában, valamint az emberi elme autonómiáját az ismeretelméletben, a 
református  apologéta  megérti,  hogy  először  ezeket  a  fogalmakat  kell  megkérdőjeleznie. 
Ezeket a fogalmakat mindenben meg kell kérdőjeleznie, amiről csak beszél. Ezek a fogalmak 
határozzák meg azt a felépítményt,  amit a természeti ember mindenre felhelyez,  amit csak 
bemutatnak  neki.  Ezek  színes  napszemüvegek,  melyeken  keresztül  a  tényeket  figyeli.  A 
katolicizmus és az arminianizmus szintén megpróbálják bemutatni a keresztyénség tényeit a 
hitetlennek. Láttuk, hogy a keresztyénség tényeire vonatkozó saját hamis magyarázataikkal 
valójában nem pont annak mutatják be a tényeket, mint amik. Ám ha valamennyire annak is 
mutatják be a tényeket, mint amik valójában, mégsem kérik meg a természeti embert, hogy 
vegye le színes napszemüvegét.  S pontosan ez az, amit a református apologéta megpróbál 
megtenni.  Először  bemutatja  a  tényeket  annak,  amik  valójában,  majd  figyelmezteti  a 
természeti  embert,  hogy amíg nem fogadja el ezeket  annak, amik a keresztyén értelmezés 
szerint, egyetlen tény sem fog semmit sem jelenteni.

Itt vannak tehát a tények, vagy néhány fő tény, amit a református apologéta bemutat a 
természeti embernek. Az első Isten önálló létezésének ténye. Második az egyetemes teremtés 
ténye, ezen belül az embernek az Isten képmására való teremtésének ténye. Harmadik Isten 
mindent  felölelő  terve  és  gondviselése  minden  vonatkozásában,  ami  csak  végbemegy  a 
világegyetemben. Aztán ott van az ember bukásának és ebből eredő bűnének a ténye. Eme 
tények, és csakis eme tények vonatkozásában azok a Krisztus megváltói munkájához tartozó 
tények,  amik valójában. Nem lennének azok, amik,  ha az imént említett  tények nem azok 
lennének, amik. Azaz, a realitásnak egyetlen rendszere van, melynek minden, ami létezik a 
részét képezi. S ebben a rendszerben minden külön tény a rendszerhez való viszonya miatt 
elsősorban az, ami. Azaz, fogalmi ellentmondás arról beszélni, hogy bizonyos tényeket tárunk 
az  emberek  elé  anélkül,  hogy ennek  a  rendszernek  a  részeiként  mutatnánk  be  azokat.  A 
történelem bármely egyedi tényének tényszerűsége pontosan azért az, ami, mert Isten az, Aki. 
Isten  tanácsvégzése  az  egyéniesítés  alapelve  a  keresztyén  ember  számára.  Isten  teszi  a 
tényeket azokká, amik.

Meg kell hagyni, az ember tetteinek megvan a helyük ebben a rendszerben. Ám ezek 
nem  végsőleg  meghatározóak,  alávetetten  és  származtatottan  fontosak.  Ebből  eredően  az 
emberi autonómia gondolata nem találhat magának helyet egy igazán keresztyén rendszerben 
jobban, mint a véletlennel kapcsolatos elképzelés. Az emberi lény inkább analóg, semmint 
eredeti a tevékenységének minden aspektusa vonatkozásában. S mint ilyen, a tevékenysége 
ténylegesen fontos.

Természetes, hogy csak Isten természetfeletti kijelentése képes tájékoztatni az embert 
egy  efféle  rendszerről.  Ez  a  rendszer  ugyanis  nagyon  különböző  természetű  azokhoz 
viszonyítva,  amelyekről  a  természeti  ember  beszél.  Számára  a  rendszer  az,  amelyben  az 
ember feltételezetten a végsőként, mindent rendbe rakott eredeti strukturális tevékenységével. 
A természeti ember valójában magának tulajdonítja azt, amit az igazi keresztyén teológia az 
önálló Istennek tulajdonít. A csata tehát a keresztyénség abszolút önálló Istene és a természeti 
ember  úgynevezett  teljesen  önálló  elméje  között  dúl.  Közöttük  nem  lehet  szó 
kompromisszumról.

A természetfeletti  kijelentés elképzelése öröklött  a keresztyénség eme rendszerének 
magában az elképzelésében is, melyet megpróbálunk bemutatni a természeti embernek. Ám 
ha  ez  így van,  akkor  a  természetfeletti,  tévedhetetlen,  írásba  foglalt  kijelentés  is  öröklött 
ebben  a  rendszerben.  Az  embernek,  mint  Isten  teremtményének,  szüksége  van  a 
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természetfeletti  kijelentésre,  s  a  bűnössé  vált  embernek  kell  a  természetfeletti  megváltó 
kijelentés.  Erre a kijelentésre tévedhetetlen írásos formában van szüksége, nehogy ő maga 
semmisítse  meg  azt.  Isten  gyűlölőjeként  nem  akar  Istenről  hallani.  A  természeti  ember 
megpróbálja  elfojtani  Isten  kijelentésének  nyomását  a  természetben,  mely  róla  szól. 
Megpróbálja  elfojtani  a  lelkiismeret  nyomását  önmagán  belül.  Ugyanúgy  megpróbálja 
elfojtani  a  kegyelem kijelentésének  eszméjét  is,  mely  a  Szentírásban szólal  meg.  Minden 
egyes esetben Isten, mint az ő Teremtője és Bírája az, Aki arra szólítja fel, hogy figyeljen és 
engedelmeskedjen. Hogyan lehet az autonóm ember engedelmes a saját feltételezéseivel? A 
Lélek újjáteremtő erejére van ehhez szükség.

Eljutván eddig a pontig, a római katolikus és az arminiánus állíthatják, hogy ennek a 
zsákutcának  az  elkerülése  végett  próbálták  megtalálni  a  kapcsolódási  pontot  a  természeti 
emberrel  semleges  alapon.  A református  apologéta  válasza  a  következő:  a  jó  igehirdetés, 
mondja, felismeri a Szentírás igazságát, amire az ember a bűn következtében megvakult, s az 
ő akarata önmaga keresésére facsarodott ki Isten helyett. De hogyan lennének képesek a süket 
fülek hallani és a vak szemek látni? Mondhatjuk úgy is, hogy az igehirdetés ugyanazzal a 
dilemmával áll szemben, mint az apologetikus érvelés. Mindkét esetben a római katolikus és 
arminiánus letompítja az evangélium tényeit, hogy elfogadást nyerjen a számukra a természeti 
ember  részéről.  A református  apologéta  egyik  esetben  sem jár  így el.  Mindkét  esetben  a 
legelejétől  kezdve  párbajra  hívja  a  természeti  embert.  Mind  az  igehirdetésben,  mind  az 
érvelésben – s a természeti ember minden megközelítése mindkettő kell legyen – a református 
teológus megkéri a bűnöst arra, hogy tegye meg azt, amire bűnösként képtelen. A református 
keresztyénnek  gyakorta  reformátusnak  kell  lennie  az  igehirdetésben  és  arminiánusnak  az 
érvelésben. Ám mikor egyáltalában öntudatos az érvelésben, megpróbálja majd azt tenni az 
apologetikában, amit az igehirdetésben tesz. Tudja, hogy az ember felelős, nem dacára, hanem 
pont  azért,  mert  nem autonóm,  hanem teremtett.  Tudja,  hogy az  analóg,  vagy szövetségi 
személyiség  az,  amelyik  megőrzi  az  ember  gondolatainak  és  cselekedeteinek  igazi 
jelentőségét. Azt is tudja, hogy aki halott a vétkeiben és bűneiben, az mindazonáltal felelős a 
halott állapotáért. Azt is tudja, hogy a bűnös mélyen a szívében tisztában van azzal, hogy amit 
eléje tárt, az igaz. Tudja, hogy Isten teremtménye, egyszerűen csak megpróbálta ezt a tényt 
elkendőzni önmaga elől. Tudja, hogy megszegte Isten törvényét, de ezt a tényt is elrejtette 
önmaga  elől.  Tudja,  hogy  bűnös  és  rászolgált  az  örökkévaló  büntetésre,  ezzel  a  ténnyel 
szintén nem néz farkasszemet.

S pontosan a református igehirdetés és a református apologetika az, amely letépi az 
álarcot a bűnös arcáról és arra kényszeríti, hogy úgy lássa önmagát és a világot, amilyenek 
azok valójában. A természeti  ember vakondként siet a föld alá minden egyes alkalommal, 
mikor a tények a maguk valóságában kerülnek a figyelmébe. Jobban szereti a sötétséget, mint 
a világosságot. A világosság leleplezi őt önmaga előtt. S pontosan ezt nem képes megtenni 
sem a római katolikus, sem az arminiánus igehirdetés, vagy érvelés.

Ami annak lehetőségét és valószínűségét illeti, hogy a bűnös elfogadja a keresztyén 
álláspontot, meg kell mondani, hogy ez Isten kegyelmének a dolga. Isten teremtményeként az 
ember  Isten  képmására  alkottatott,  s  mindig  elérhető  Isten  számára.  Racionális 
teremtményként  képes  megérteni,  hogy  vagy  elfogadja  a  teljes  igazságrendszert,  vagy 
mindenestül  elutasítja  azt.  Nem képes megérteni,  hogy egy olyan  álláspont,  mint  a  római 
katolikus, vagy az arminiánus, miképpen vonhatná őt kérdőre. Racionális lényként egészen jól 
tudja, hogy csak a keresztyénség református hitvallása következetes önmagával és ily módon 
megkérdőjelezi a nem keresztyén nézetet annak minden pontján. Képes megérteni tehát, miért 
kell  a  református  teológusoknak elfogadniuk a  Szentírásról  szóló tanítást,  mely kimondja, 
hogy az Isten tévedhetetlen Igéje.  Képes megérteni  szükségességének, megérthetőségének, 
elégségességének  és  tekintélyének  elképzelését,  mint  ami  benne  foglaltatik  a  keresztyén 
álláspont egészében.
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Míg ő úgy érti mindezt, mint a keresztyén álláspont egészében foglaltakat, ez pontosan 
maga a keresztyénség, mint egész, s emiatt minden egyes tantétel a keresztyénség részeként 
számára  mindaddig  értelmetlen,  amíg  nem  hajlandó  elvetni  a  saját  feltételezéseit  az 
autonómiáról és a véletlenről.

Ebből  következik,  hogy  a  Szentírással  kapcsolatos  kérdésben,  mint  minden  más 
kérdésben is, az egyetlen lehetséges érvelési mód a keresztyén számára a hitetlennel szemben 
az előfeltételezések által történő érvelés. Azt kell mondania a hitetlennek, hogy amíg el nem 
fogadja  az  előfeltételezéseket  és  velük  együtt  a  keresztyénség  értelmezését,  addig  nincs 
koherencia  az  emberi  tapasztalatban.  Magyarán  az  érvnek  olyannak  kell  lennie,  mely 
megmutatja,  hogy  amíg  valaki  el  nem  fogadja  a  Bibliát  olyannak,  amilyennek  az  igazi 
protestantizmus  mondja,  azaz  az  emberi  élet  és  tapasztalat  egésze  tekintélyelvű 
magyarázójának,  addig  lehetetlen  lesz  jelentőséget  találni  bármiben.  Csak  mikor  ezt  az 
előfeltételezést  tartjuk állandóan szem előtt,  akkor alakulhat ki  gyümölcsöző eszmecsere a 
Szentírás tüneményével kapcsolatos problémákról, s akkor tárgyalható meg, hogy mit tanít 
Istenről az emberrel fennálló viszonyának tekintetében.
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8. fejezet: Az általános kegyelem és a skolasztika

A jelen tanulmány második részének utolsó fejezetében közvetlenül foglalkozom majd 
a Daane könyvében található kritikával.

A jelen fejezet háttérként szolgál majd ahhoz a kritikához. A legnagyobb része szó 
szerint megtalálható a Keresztyén tudáselmélet című, 1953-ban megjelent tanmenetben,172 ez 
azonban  nem  jutott  el  Daane-hez.  Ő  kizárólag  az  Általános  kegyelem  című  könyvvel 
foglalkozik. Csak egy utalást tesz a Partikularizmus, az Általános kegyelem, valamint a Levél  
az általános kegyelemre  című kiadványokra, kimondván, ezek az  Általános kegyelem  című 
könyvben vázolt teológián alapulnak.173

A jelen  fejezet  célja  annak bemutatása,  hogy az  általános  kegyelem tantétele  nem 
csatolható mesterségesen egy olyan tantétel-sorozathoz, amely tantételek nincsenek maguk is 
gondosan megkülönböztetve a katolicizmustól.

A dolog, amivel a Masselink, De Boer, Daane és mások által hangoztatott kritikában 
szembesülünk, hogy fel tud-e építeni valaki egy darabos teológiát, vagy sem.

Amint arra már rámutattunk, a római katolikus teológia előre megalkotott részekből 
áll. Az első szintet a gondolkodással építették fel. Keresztyének és nem keresztyének együtt 
építenek  fel  egy természeti  teológiát.  Arra  a  következtetésre  jutnak,  hogy egy isten  nagy 
valószínűséggel létezik.

A  második  szintet  az  evangelikál  protestánsok  építik  fel.  Ők  ragaszkodnak  a 
Bibliához, de valamelyes mértékben még mindig fenntartják a gondolkodás függetlenségét.

A harmadik szintet a kálvinisták építik fel, akik hozzáteszik a maguk „öt pontját” a 
katolicizmussal (teizmussal) megosztott tantételekhez, valamint a papi uralommal szemben az 
evangelikálokkal megosztott tantételekhez.

Ez az eljárás rejlik a „régi Princeton” apologetikájában. Eszerint a természeti teológiát 
építik  fel  először  a  katolikusokkal  egyetértésben.  Azután  az  evangelikalizmus  tanításait 
bizonyítják az evangelikalizmussal a katolicizmus ellenében. Végül a kálvinizmus öt pontját 
bizonyítják mind az evangelikalizmussal, mind a katolicizmussal szemben.

Masselink  nyíltan  elfogadja  ezt  a  módszert.  Igaz,  lágy  kritikával  illeti  ennek 
felkínálását,  de a közötte és Kuyper  módszere közötti  különbségről úgy beszél,  mintha az 
pusztán  hangsúlybeli  lenne,  s  mikor  Hepp  elképzelését  védi  azokról  a  „központi 
igazságokról”,  melyeket  hívők és hitetlenek lényegi  különbség nélkül egyformán vallanak, 
akkor tulajdonképpen a természeti teológiát védi. Cecil De Boer nyílt összeházasodása a tudás 
fokozatairól  alkotott  skolasztikus  elképzeléssel  oda  vezeti  őt,  ahol  bármilyen  saját 
apologetikai  módszert  kínál  nekünk,  az  hasonlítani  fog  a  régi  Princeton  módszerére. 
Hasonlóképpen, mikor Jesse De Boer a „klasszikus realizmust” védi, az nem teszi lehetővé a 
számára, hogy olyan,  a sajátjaként kínált apologetikát építsen fel,  mely megkérdőjelezné a 
gondolkodás szabadságát.

A  kérdés  most  az,  hogy  vajon  az  általános  kegyelemről  olyan  elmélettel  kell 
rendelkeznünk, ami illeszkedik a természeti teológia skolasztikus típusához, valamint a régi 
Princeton  által  követett  apologetika  típusához,  illetve  olyan  elmélettel  kell  rendelkeznünk, 
ami természetes módon illeszkedik a református hitnek nevezett igazságrendszerbe.

Az egyik  oldalon  azok állnak,  akik tagadják az általános  kegyelmet.  Ők bizonyos 
fokig a magyarázás nem keresztyén alapelvét használják. A másik oldalon azok állnak, akik 
az általános kegyelem skolasztikus elméletét hangoztatják. A mi reménységünk látszólag sem 
az egyik, sem a másik követésében nem rejlik. Ha elutasítjuk, hogy leforduljunk az útról balra 

172 Nem azonos a magyarra is lefordított Keresztyén tudáselmélet című könyvvel, ami 1969-ben látott napvilágot 
-  a ford.
173 Daane: A Theology of Grace, Grand Rapids, 1954, Előszó.
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azokkal  együtt,  akik  tagadják  az  általános  kegyelmet,  akkor  megvádolhatnak  az 
arminianizmus iránti hajlandósággal. Ha a másik irányba nem vagyunk hajlandók lefordulni 
az útról, akkor megvádolhatnak anabaptizmussal. Így például Louis Berkhof professzort, és 
másokat,  akik  az  általános  kegyelem  tatételének  három  pontját  alkották  meg  1924-ben, 
virtuális arminiánusoknak nevezte nt. George M. Ophof, és mások. Másrészről a néhai Ralph 
Janssen anabaptistáknak nevezte őket.

Janssen nézetei az általános kegyelemről olyanok voltak, mint az a természeti teológia, 
ami mellett a régi Princeton szállt síkra. Janssen szerint léteznek a méltányosságnak olyan 
alapelvei, melyeket illetően keresztyének és nem keresztyének egyetértenek. Így tehát létezik 
a magyarázatnak olyan területe az erkölcs birodalmában, ahol a különbségre a keresztyén és a 
nem keresztyén alapelvek között nem kell tekintettel lenni.

Hepp  nézete  hasonlít  Janssenéhez,  és  Janssen  nézetei  a  természeti  törvényről  és 
természeti teológiáról nagyon egybevágnak a régi Princeton apologetikájának nézeteivel.

Az  általános  kegyelem  eme  fél-skolasztikus  elméletének  kortárs  szószólói  azt 
próbálják bemagyarázni, hogy az ő nézetük „a hagyományos nézet”, így az 1924-es „három 
pont”  nézete  is.  Ezt  azonban  még  bizonyítaniuk  kell.  S  nem  lehet  bizonyítani.  Annak 
kimondása, hogy Isten kegyesen viseltetik minden emberrel, beleértve az elvetetteket is máris 
felhívja a figyelmet a tényre, hogy nincs egyformaság minősítés nélkül. Annak kimondása, 
hogy Isten visszafogja az emberek bűneit,  előfeltételezi  a teljes romlottság elképzelését  és 
kizárja a magyarázat  semleges  területének fogalmát.  Annak kimondása,  hogy az újjá nem 
születettek tesznek polgári igazságosságot, ismét csak elvetése annak az elképzelésnek, hogy 
az újjászületettek és az újjá nem születettek bármely ponton ugyanazokból az alapelvekből 
indulnak ki.

Rendkívül  fontos  tehát,  hogy különbséget  tegyünk  az általános  kegyelem eme fél-
skolasztikus nézete, valamint a között a nézete között, mely a „három pontban” fejeződik ki.

A  dr.  S.  J.  Ridderbos  által,  a  nézeteimmel  kapcsolatosan  megfogalmazott  kritika 
lehetőséget  kínál  erre.  Ridderbos  nagyfokú  objektivitással  mutatja  be  a  nézeteimet,  majd 
megadja annak okait, amiért ő a Hepp nézetéhez nagyon hasonló nézetet vall.174

Ahogyan különbség van a református teológusok között a természeti teológiát illetően, 
úgy hasonlóképpen különbség van az általános kegyelem kérdésének vonatkozásában is.

A  tágabb  kérdés,  ami  benne  foglaltatik  mind  a  természeti  teológiában,  mind  az 
általános kegyelemben,  a hitetlen tudásának kérdése.  Vajon úgy kell  rá gondolnunk, hogy 
joggal ítéli  meg a saját  autonóm alapelveiből  kiindulva,  hogy a Biblia  Isten Ígéje-e,  vagy 
sem? Vajon a keresztyéneknek semleges alapon kell közeledniük a hitetlenhez, elismervén 
ezzel,  hogy  a  természeti  ember  ismeretelméleti  alapelvei  lényegében  véve  helyesek, 
legalábbis az általános kijelentés értelmezése során?

A  régi  Princeton  apologetikájában  erre  a  kérdésre  helyeslők  voltak  a  válaszok, 
Abraham Kuyper és követői viszont ugyanezekre a kérdésekre tagadó válaszokat adtak.

1. Minden ember elkerülhetetlenül ismeri Istent

Mikor Kuyper ezt az egyértelműen tagadó választ adta, azzal ugyanakkor nem akarta 
tagadni,  hogy  a  hitetlen  bármiféle  valódi  tudással  rendelkezhet  a  fogalom  valamely 
értelmében.  Visszautasítván  az  eredetiséget,  Kuyper  szorosan  követi  Kálvint  ahhoz 
ragaszkodva, hogy minden ember ismeri Istent. Vajon nem ezt tanítja világosan Pál apostol a 
Róma  levélben?  Minden  emberben,  mondta  Kálvin,  van  istenérzet.  Az  emberek  „saját 
személyiségében van egy gyár, ahol Isten megszámlálhatatlanul sok tevékenysége folyik…” 
Ez a kijelentés az embereken belül van. Nevezhető szubjektívnek abban az értelemben, hogy 

174 A fejezet anyagának többi részét a Keresztyén tudáselmélet című tanmenetből vettük át. Lásd 172. lábjegyzet 
– a ford.
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az embernek magán az alkatán keresztül közvetíttetik. Ettől azonban még ugyanúgy objektív 
marad az ember,  mint Isten erkölcsileg felelős teremtménye számára.  Erkölcsi  reagálóként 
Isten kijelentésére az embernek önmagára, mint Isten alkotására kell reflektálnia azért, hogy 
tuja: ő Istentől származik, és minden dicsérettel Neki tartozik.

Másodszor:  az  ember  körülveszi  Isten  hatalmának  és  istenségének  a  lehető 
legvilágosabb bizonyítéka:

Végtelen  nagy  számmal  vannak  úgy  a  földön,  mint  az  égen  azok  a  bizonyítékok,  melyek  Isten 
csodálatos bölcsességéről szólanak, és pedig nemcsak azok a burkoltabb bizonyítékok, amelyeknek alaposabb 
megfigyelésére  vannak  rendelve  a  csillagászattan,  az  orvostan  és  az  egész  fizika,  hanem amelyek  bármely 
műveletlen  ember  előtt  akaratlanul  is  feltűnnek,  úgy  hogy  szemeiket  nem  nyithatják  ki  anélkül,  hogy  ne 
kényszerüljenek azok tanúi lenni.175

Az istenismeret tehát öröklött az emberben. Ez amiatt van így, hogy az ember az Isten 
képmására  teremtetett.  Nevezhetjük  ezt  veleszületett  ismeretnek.  Azonban  meg  kell 
különböztetnünk az idealista filozófia veleszületett eszméitől. A veleszületett ismeret ugyanis, 
amiképpen  Kálvin  gondolkodik  róla,  az  embernek  az  Isten  képmására  történt  teremtésén 
alapszik.  Ez  pedig  kölcsönhatásban  áll  az  ember  környezetének  tényein  keresztül  adott 
kijelentés elképzelésével, mert azt a környezetet is Isten teremtette. Ezzel szemben Descartes 
és az idealisták veleszületett ismerete az ember függetlenségén alapszik.

Kálvint  követvén  tehát  Kuyper  nem  tompította  le  Istennek  az  emberben  adott 
kijelentése  világosságát.  Ebben a  vonatkozásban egyetért  Warfielddel.  Mindketten Kálvint 
igyekeztek követni, amiképpen Kálvin is egyszerűen csak Szent Pál ama elképzelését követte, 
hogy Isten soha nem hagyta az embereket  az Önmagáról  szóló kijelentés  nélkül.  Az idők 
kezdete  óta  a  világegyetem  minden  tényében  bizonyságot  tett  nekik.  Egyetlen  racionális 
teremtmény  sem  kerülheti  el  ezt  a  bizonyságtételt.  Ez  annak  a  hármas  Istennek  a 
bizonyságtétele, Akinek ábrázata mindig az emberek előtt van. Még a másvilágon elkárhozók 
sem kerülhetik el Isten kijelentését. Isten az embert racionális-erkölcsi lénnyé alkotta. S az 
ember mindig is megmarad ennek. Ekképpen pedig szembesül Istennel. Őt Isten megszólítja. 
Ő a szövetségi együttműködés viszonyában létezik. Szövetségi lény. Ahhoz, hogy ne ismerje 
Istent, az embernek meg kellene semmisítenie önmagát. Ezt azonban nem képes megtenni. 
Nincs  nemlétezés,  melybe  az  ember  belecsúszhatna  avégett,  hogy elkerülje  Isten  arcát  és 
hangját. A hegyek sem fogják őt elfedni: a pokol sem fogja őt elrejteni. Semmi sem gátolhatja 
meg, hogy a lénye szembesüljön „azzal, Akivel szembesülnünk kell”. Bárhol is nézi önmagát, 
mindig is Istennel szembesülve látja.

Történjen bármi, lépjen be bármiféle bűn, menjen végbe bármiféle pusztítás, semi sem 
tudja megsemmisíteni az ember istenismeretét, és azt az érzését, hogy felelősséggel tartozik 
Neki. A bűn nem lenne bűn, csak ennek a kitörölhetetlen istenismeretnek a vonatkozásában. 
Még  a  bűn,  mint  az  Istentől  történő  egyre  fokozottabb  elidegenülés  is  előfeltételezi  a 
háttérben ezt az istenismeretet.

S ezzel az istenismerettel minden ember egyformán rendelkezik. Mert az emberi faj 
egy  vérből  való.  Ádámban  egységként  állt  Isten  előtt.  Az  összes  ember  szembesülése  a 
természetfeletti kijelentés által Istennel Ádámban előfeltételezi az emberiség szembesülését 
Istennel a teremtés következtében, és kölcsönhatásban áll azzal. Ha tehát a hívő a Bibliát és 
annak igazságrendszerét úgy mutatja be a hitetlennek, mint az emberhez beszélő Istent, biztos 
lehet benne, hogy minden ember szívében ott  a válasz Annak, Aki ekképpen beszél.  Ez a 
válasz  lehet  előnytelen,  s  gyakorta  az  is.  Az  emberek  elutasítják  Isten  követeléseit, 
mindazonáltal  törvényesnek fogják elismerni  azokat.  Azaz a szívükben, ahol nem képesek 
elnyomni, ott ismerik el törvényesnek azokat. Ateisták nincsenek, még kevésbé a túlvilágon. 
Metafizikusan szólva mindkét csoportnak, hívőknek és hitetleneknek vannak közös dolgaik: 

175 Institúció, 1. kötet. 5. fejezet, 2. szakasz
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közös az Istenük, s közös számukra a világegyetem összes ténye. S közösen ismerik is ezeket. 
Minden  ember  ismeri  Istent,  az  igaz  Istent,  az  egyetlen  Istent.  Nemcsak  képességekkel 
rendelkeznek az Ő megismerésére, de ténylegesen ismerik is.

Nincs, és nem is lehet tehát  abszolút elkülönülés  Isten és ember között.  Az ember 
mindig hozzáférhető Isten számára. Nem létezhet abszolút különbözőség a szónak ebben az 
értelmében. Ebben a vonatkozásban a protestáns teológia, s konkrétan a református teológia 
szemben áll a római katolikus teológia analogia entis forgalmával. Katolikus alapon az ember 
mondhatni, képes elmenekülni Isten arca elől. Teljes mértékben belezuhanhat a nemlétezés 
birodalmába. Olyan közel áll ahhoz, hogy a kezdettől fogva fennáll a belezuhanás veszélye. 
Létezésének legelejétől fogva természetfeletti kegyelemre van szüksége, ami visszatartja attól, 
hogy belezuhanjon. A katolicizmus alapján tehát nem létezik Isten elkerülhetetlen kijelentése 
az ember alkatán belül.

S ami igaz az Istennek az emberen keresztül adott kijelentésére, az igaz az Istennek az 
embert körülvevő világegyetem tényein keresztül adott kijelentésére is. A katolicizmus szerint 
ezek szintén nem elegendően világosan és elkerülhetetlenül jelentik ki Istent az embernek. 
Ezek szintén túl közel állnak a nemlétezés birodalmához ahhoz, hogy világosan kijelentsék 
Istent.  Azaz,  a  szakaszosság  római  katolikus  elképzelése  nincs  összhangban  Pál  apostol 
tanításaival  annak  az  elkerülhetetlen  ismeretnek  a  vonatkozásában,  amivel  minden  ember 
rendelkezik  Istenről.  Ezen  az  alapon  nincs  valódi  közösség  (közös  ismeret)  az  emberek 
között. Minden ember ugyanis egyénileg belecsúszhat a nemlétezésbe. Azaz, egyetlen hívő 
sem közeledhet egy hitetlen felé,  tudván, hogy a hitetlennek válaszolnia  kell  neki abból a 
közös viszonyból kiindulva, melyet mindketten fenntartanak Istennel.

Ahol pedig nincs valódi alap a közös ismeretekhez, ott nincs valódi alap a tudomány 
egységéhez  sem.  Csak  a  protestáns,  konkrétabban  a  református  gondolkodásban  azzal  a 
ragaszkodásával együtt, miszerint Isten felügyel mindent, aminek meg kell lennie, valamint 
azzal,  miszerint az ember emberként az Isten címzettje áll fenn a tudomány egysége. Csak 
ezen  az  alapon  garantálható  a  tudomány  egysége.  Minden  ember  képes  hozzájárulni  a 
tudomány fejlődéséhez. S minden embernek hozzá is kell járulnia. Ez a feladata. S nem tehet 
mást, mint teljesíti ezt a feladatát, még akarata ellenére is.

Ezen a fajta alapon tartotta fenn mind Kuyper, mind Warfield a tudomány egységét. 
Isten biztosan eléri a végcélját az emberiséggel. A Sátán ellenére előidézi, hogy az emberek 
fejlesszék és tegyék gyümölcsözővé azokat a képességeket, melyeket Ő Maga osztott szét a 
világegyetemben. Akarva-akaratlanul, láthatóan, vagy láthatatlanul minden ember, de maga a 
Sátán  is  hozzájárulnak  Istennek  az  emberrel  és  a  világegyetemmel  kapcsolatos  céljai 
megvalósításához.  A  megváltottak  utolsó  és  végső  éneke  a  teremtésnek  és  dicsőséges 
beteljesedésének éneke (Jel4:11).

Az elhangzottakból azonban már világossá vált, hogy a tudomány egységét Krisztuson 
keresztül kell fenntartani. Semmi jó okunk nincs rá, hogy arról spekuláljunk: mi történt volna, 
ha Ádám nem vétkezik. Meg kell hagyni, helyes, ha ezt az eszmét arról, hogy mi történhetett 
volna,  korlátozó  fogalomként  használjuk  a  szó  keresztyén  értelmében.  Mikor  Ádám  az 
engedelmesség,  vagy  engedetlenség  választásával  szembesült,  az  valódi  választási 
lehetőségként adatott elébe. De ez nem azt jelenti, hogy Isten már a világ teremtése előtt ne 
döntötte volna el, hogy valójában mi fog történni. Végső soron csak az történhetett, aminek 
Isten végső akaratának megfelelően történnie kellett. Véső értelemben csak az volt lehetséges, 
amit Isten határozott meg. S Isten úgy döntött, hogy az emberiség Krisztuson, mint Megváltón 
keresztül  fogja  elvégezni  a rá kiszabott  feladatot.  Csak Krisztus munkája  alapján áll  fenn 
ténylegesen a tudomány egysége, és teljesedik majd be végül. Igaz, Krisztus munkáját úgy 
kell elképzelni, mint ami azonnal és közvetlenül valósítja meg az emberek üdvösségét. De az 
emberek és az emberiség megmentésével Krisztus a tudományt  is megmenti.  A tudomány 
egysége tehát nevezhető krisztológiainak másodlagos értelemben.
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2. Természeti teológia

Katolikus alapokon a tudomány eme krisztológiai alapja nem tartható fenn, és nem is 
tartják fenn. Az ő alapjukon Krisztus nem tette meg a világ üdvözítésének egyetlen befejezett 
cselekedetét, és nem is tehette azt meg. Csak az Isten terve által egyesített világegyetemben 
lehetséges  a  megváltás  egyszer,  s  mindenkorra  befejezett,  az  egész  emberiségre  kiható 
cselekedete. S csak egy olyan világ alapjáén, melyben minden tény Istenről tesz bizonyságot, 
lehetséges Isten önmagáról bizonyságot tevő Ígéje, mint minden egyes tény magyarázója.

A tudomány egysége a római katolicizmus felfogásában nem az Isten mindent felölelő 
terve és Krisztus mindent megmentő munkája alapján fennálló egység. Róma szakaszossági 
alapelve nem teszi lehetővé az ember kizárólagos szembeállítását Istennel, mert nincs bűn, 
ami kizárólagosan öntudatos szembeszegülés Istennel, s mert nincs megváltás, mely elvileg a 
teljes visszatérés Istenhez és a szolgálatához.

Pozitív  módon  a  tudomány  egységének  katolikus  elképzelése  a  folytonosság  ama 
alapelvén  alapszik,  ami  magában  foglalja  a  teremtmény  és  a  Teremtő  közötti  különbség 
tényleges tagadását. A katolicizmus a tudomány egységének nem keresztyén, konkrétabban az 
arisztotelészi fogalmát vette át. E szerint a fogalom szerint minden ismeret az egyetemességek 
ismerete.  Minden  tudás  bizonyos  mértékű  azonosság  megmutatkozásának  feltételezésen 
alapszik Istenben és emberben. Ha Krisztusnak bele kell illenie ebbe az elképzelésbe, akkor 
Őt  egyetemes  ideálként  kell  elképzelnünk.  Neki  valójában  a  valóságban  fennálló  egység 
alapelvére kell leegyszerűsödnie. A keresztyénség akkor nem „véletlenszerű” és helyreállító a 
szó  kuyperi  értelmében.  Pusztán  csak  a  természetes  kiegészítése.  A  természetes  és  a 
természetfeletti, a teremtett és a szoteriológiai csak fokozatosságban különböznek egymástól.

Ám  hogy  megértsük  a  tudomány  egységének  katolikus  elképzelését,  egybe  kell 
fognunk a szakaszosság és a folytonosság elképzeléseit. Ezeket egymással kölcsönhatásban 
állóknak  kell  tekinteni.  S  mikor  egymással  kölcsönhatásban  állóknak  tekintjük,  akkor  a 
tudomány egységében  elképzelése  magában  foglalja  a  gondolkodás  egy egyre  halványuló 
akár isteni, akár emberi ideálját a valóság egészével. Az ideál azért egyre halványuló, mert a 
valóság  végtelenül  szakaszos.  Az  ideál,  ha  megvalósulna,  megsemmisítené  a  tudomány 
egységét,  mert  akkor  minden  vizsgált  tény  beleveszítené  az  egyediségét  egy  elvont  üres 
létezésbe. Az ideál azonban nem valósítható meg. S ennek oka az, hogy a szakaszosság, vagy 
egyediség  alkalmazott  alapelve  teljességgel  irracionális.  Más  szóval  a  vizsgálandó  tények 
egyáltalában nem alkotják egyetlen rendszer részét sem. Haszontalan a lényegükről beszélni, 
mert senki sem ismerheti a lényegüket. Soha senki nem találhat egyetlen tényt sem, és nem 
tudhatja, hogy az miben különbözik a többi ténytől.

Természetesen igaz, hogy a katolikus álláspont arisztotelészi  jellegét csillapítják az 
egyháznak az ember Isten által történt teremtéséről szóló tanításai. Azaz, a katolikus álláspont 
úgy  ragaszkodik  az  alapelvekhez,  amiképpen  azok  fel  vannak  vázolva  csak  a  természeti 
kijelentés  és  a  filozófia  területein.  Ezeken  a  területeken  vallja  „a  gondolkodás  törvényes 
függetlenségét”.  Ennek  ellenére  a  katolikus  teológia  maga  is  igazodott  a  gondolkodás 
függetlenségének elképzeléséhez a természeti kijelentés területén. Ennek végeredménye pedig 
az, hogy nem képes a tudomány egységének érthető, vagy tartható filozófiáját kínálni.

Ebből  következik,  hogy  a  katolicizmus  nem  jelent  kellő  kihívást  a  modern 
gondolkodás, valamint a tudományról alkotott egysége számára. Fontos, hogy meglássuk, mi 
ez  a  modern  elképzelés.  Ez  röviden  nem  más,  mint  a  görög  eszme  folytatása.  De 
hajthatatlanabb  és  következetesebb  a  görög elképzelés  kimunkálásában.  Meg kell  hagyni, 
fennáll  egy  lényeges  különbség  az  ókori  filozófia  „objektív”,  és  a  modern  filozófia 
„szubjektív” megközelítése között. Keresztyén szempontból azonban mindkettő szubjektív. A 
modern gondolkodás következetesebben szubjektív, mint az ókori volt. Kant filozófiájának 
esetében az emberi alany nyíltan megtétetik az egység forrásának az emberi tapasztalatban, 
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ezzel az egység forrásának a tudományban is. Ez benne foglaltatott az ember elbukásában. S 
öröklötten benne rejlett a görög filozófiában, Platonéban és Arisztotelészében nem kevésbé, 
mint a szofistákéban. De a modern időkben az ember bátran kijelentette, hogy képes önmagát 
először azonosítani, mielőtt Istenről beszélne. S majd azután azonosítja Istent, miután először 
önmagát  azonosította.  S  ez  nem pusztán  módszertani  dolog  amiatt  a  tény miatt,  hogy az 
embernek pszichológiailag kell  önmagára gondolnia,  mielőtt  Istenre gondolna.  Ez a végső 
metafizika kérdése. Ez annak az elképzelése, hogy az ember a végső. Az ember mint végső 
képes önmagából kiindulva azonosítani magát, és ezt is kell tennie. Neki tehát valójában az 
ellentét törvényét kell használnia eszközként annak meghatározására, hogy mi a lehetséges, és 
mi a lehetetlen a valóságban.

Szükséges  volt  ennyit  elmondani  a  református  emberek  közötti  különbség 
bemutatásával  az  általános  kegyelem  kérdésében.  Világosan  meglátszik  majd,  hogy  a 
református emberek által vallott bármiféle tantételnek az általános kegyelemről összhangban 
kell  állnia  a református  tanítás  zömével,  és  annak részét  kell  képeznie.  Konkrétan,  aligha 
állíthatja  valaki,  hogy  értelmesen  ragaszkodik  Kálvinnak  az  általános  kegyelemmel 
kapcsolatos  tanításához,  amíg  nem  látja  azt  a  Kálvin  teológiájának  egészével  fennálló 
viszonyában, még konkrétabban, amíg nem látja valaki az Isten által az embernek magán az 
emberen  keresztül  adott  kijelentése  világosságáról  szóló  kálvini  tanításával  fennálló 
viszonyában. Még ennél is konkrétabban: a különbség Kálvinnak az ember Isten képmására 
történt teremtéséről alkotott nézete, valamint az embernek, mint az Istennel azonos létezésben 
osztozónak a katolikus nézete között alapvető fontosságú az általános kegyelem kérdéséhez.

Már  jeleztük,  hogy  ez  a  különbség  közvetlenül  kihat  mind  a  tulajdonképpen 
természetinek, mind a tulajdonképpen megváltóinak nevezett elképzelésére. Kálvin számára 
maga  a  teremtés  is  közvetlenül  és  világosan  jelenti  ki  Isten  teremtő  és  fenntartó 
tevékenységét. Az ember tehát természetes módon áll kapcsolatban Isten kifejezett akaratával. 
Az  Isten  által  Ádámnak  adott  természetfeletti  kijelentés  ugyanis  természetes  volt  az  ő 
számára.  Ez  a  természetfeletti  kijelentés  része  a  dolgok  normális,  vagy  természetes 
állapotának  az  ember  számára.  A katolicizmusban  az  ember  számára  természetes  az,  ami 
Istennel együtt vesz részt ugyanabban a létezésben. Ugyanakkor az, ami Istennel együtt vesz 
részt ugyanabban a létezésben, közel áll a nemlétezéshez, és hajlamos abba visszacsúszni.

Mi hát a megváltói Kálvin számára? S mi a katolicizmus számára? Ennek a kérdésnek 
a  megválaszolásához  az  előző  kérdést  kell  fontolóra  vennünk.  Amennyire  különbözők  a 
nézetek a természetest illetően, annyira különböznek a gonoszt és a bűnt illetően is. Kálvin 
számára a bűn öntudatos lázadás a teremtmény részéről a Teremtője és Jótevője ellen. Még 
akik Ádámban vétkeztek csak, de utána már nem, Ádámhoz hasonlóan ők is szövetségszegők. 
Ádámmal  együtt  felelősek  az  elő-megváltó  természetfeletti  kijelentésért,  amiképpen  az 
kapcsolódott az eredeti természeti kijelentéshez. A katolicizmus számára a bűn csak részben 
engedetlenség  Istennel  szemben:  emellett  még  a  nemlétezésbe  történő  visszacsúszás  is. 
Kálvinnál a bűn elképzelése kizárólagosan erkölcsi,  a katolicizmusnál a bűn, mint erkölcsi 
valami, nagymértékben leegyszerűsödik metafizikai hiányra. Mindennél fontosabb, hogy nagy 
hangsúlyt fektessünk a református teológia erkölcsi jellegére a katolikus teológiával szemben. 
A református teológia abban a tényben különbözik az evangelikalizmustól, hogy állhatatosan 
ragaszkodik a keresztyénség eme erkölcsi jellegéhez, miközben az evangelikalizmus hajlamos 
elfordulni a bűnnek, mint metafizikai hibának az elképzeléséhez. Az emberi akaratról, mint 
részben függetlenről alkotott elképzelésével az evangelikalizmus természetes módon hajlik a 
katolicizmus elképzelése felé.

Kálvin számára a megváltás kizárólagosan erkölcsi. A bűn nem szállította lejjebb az 
embert a létezés skáláján. A bűn nem vett el az embertől  semmit az Isten által neki adott 
természetes képességekből. A bűn nem irányult a metafizikai helyzet megsemmisítésére. Meg 
kell hagyni, a bűnnek vannak fizikai hatásai. Behozta a világba a betegséget és a halált. De az 

109



elképzelés, miszerint a teremtett világot a bűn megsemmisítené, elvonatkoztatás. Nem Isten 
szándéka volt, hogy ennek így kell lennie. Ezért a kezdetektől fogva a végletekig lehetetlen 
volt, hogy így legyen. A teremtett világnak nincs hajlama belecsúszni a nemlétezésbe. A tény, 
miszerint minden pillanatban szüksége van Isten fenntartására, nem bizonyítja, hogy efféle 
hajlama lenne. Ez a tény csak a ténylegesen függő jellegét mutatja meg. Isten a kezdetektől 
fogva Önmagától függőnek akarta megtartani a világegyetemet.

Konkrétan,  a  bűn nem semmisített  meg semmiféle  képességet,  amit  Isten adott  az 
embernek kezdetben, mikor felruházta őt a Maga képmásával. Meg kell hagyni, itt is volt a 
bűnnek gyengítő hatása. De az embernek még mindig vannak szemei, melyekkel megfigyel, 
és  logikai  képességei,  melyekkel  sorba  állítja  és  elrendezi  a  megfigyelt  dolgokat.  A bűn 
nagyon messze áll attól hogy öröklötten romboló hatású legyen a metafizikai állapotra nézve, 
inkább az igaz,  hogy ennek a helyzetnek a folytatódása a bűn előfeltevése annak erkölcsi 
jellegében.

A  katolicizmus  számára  tehát  a  megváltás  legalábbis  részben  metafizikai.  A 
katolicizmus szerint a természetes a kezdettől fogva, még a bűnbeesés előtt is a nemlétezés 
felé  irányult.  Ezért  volt  szüksége  a  természetfölöttire  ahhoz,  hogy  az  felfelé  vonja,  el  a 
nemlétezéstől.  A  természetfelettinek  a  kezdettől  fogva  orvosolnia  kell  a  természetesben 
öröklötten benne rejlő hibát. A természetfeletti tehát olyasvalami, ami felfelé emeli az embert 
a  létezés  skáláján.  A  nemlétezésbe  csúszás  hajlama  a  katolikus  nézet  szerint  valóságos 
lehetőség. Ez egy végső lehetőség. A katolicizmus az elvont lehetségesség fogalmát használja 
a  létezésről  alkotott  elmélete  egyik  összetevőjeként.  Akkor  hát  a  megváltói  még  mindig 
jórészt  az,  ami  az  eredeti  természetfeletti  volt,  nevezetesen  gátló  erő  a  véges  lénynek  a 
nemlétezésbe csúszás iránti hajlamával szemben. A megváltás tehát nem „véletlenszerű”, s 
elsősorban nem is erkölcsi. A megkülönböztetés a természet és a kegyelem között, amiképpen 
a  katolikus  gondolkodásban  használatos,  valamint  a  természet  és  a  kegyelem  között, 
amiképpen a református gondolkodásban használatos tehát a jelentésüket tekintve egymástól 
nagyon eltérőek.

Az általános kegyelem tantételének a helyes perspektívába állítása tehát megköveteli a 
református  teológia  egészének  elkülönítését  mind  a  katolikus,  mind  az  evangelikál 
gondolkodástól.  Katolikus  alapokon  még  a  speciális  kegyelmet  is  jórészt  az  embernek  a 
létezés  skáláján  történő  felemelésének  mentén  képzelik  el.  Ezen  az  alapon  az  általános 
kegyelem csak fokozatában tér el a speciális, vagy üdvözítő kegyelemtől. Csakis fokozatbeli 
különbségek lehetségesek, ha valaki egyszer ragaszkodik a bizonyos fokig független emberi 
akarathoz és ahhoz az elképzeléshez,  mely szerint  az ember  Istennel  együtt  ugyanabból  a 
létezésből  részesedik.  Az üdvözítő  kegyelem elképzelése  akkor  az  üdvösség  valódi,  vagy 
végső  lehetségességének  felkínálása,  együtt  a  megsemmisülés  ugyanolyan  végső 
lehetségességének  felkínálásával  az  összes  embernek,  vagy legalábbis  embercsoportoknak. 
Isten semmi esetre  sem képes  teljességgel  felülkerekedni  a véges lénynek a nemlétezésbe 
csúszás iránti hajlamán.

Ami  igaz  a  katolicizmusra  ebben  a  dologban,  az  igaz  bizonyos  fokig  az 
evangelikalizmusra is. Az üdvözítő kegyelmet itt is korlátozza az elvont lehetségesség, azaz 
az  ember  végső  képessége,  mellyel  ellenállhat  Isten  lelke  akaratának,  vagy kérésének.  A 
kegyelem elképzelése részlegesen ledegradálódott egy magasrendű erkölcsi fogalomról egy 
metafizikai fokozatosságra.

A  református  nézet  alapján  azonban  az  üdvözítő  kegyelmet  teljes  mértékben  az 
erkölcsi  vonalak  mentén  fogjuk  fel.  A  kegyelem  eszméjének  kizárólagosan  az  erkölcsi 
vonalak  mentén  történő  e  felfogásának  metafizikai  előfeltevése  az,  hogy  Isten  felügyel 
mindent,  amiknek meg kell  lenniük.  Ez kizár minden elvont  lehetségességet.  Ez magában 
foglalja azt, hogy az ember mindig szembesül Isten akaratának kijelentésével. Ez azt jelenti, 
hogy mikor vétkezett, az ember Isten eme ismert kijelentésével szemben vétkezett. Az ember 
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felelős a bűnért, s egyedül ő a felelős a bűnért. Mikor az ember vétkezik, akkor tehát teljes 
mértékben megromlik. Nem volt a bűnére mentség abban a tényben, hogy lénye, mivel véges, 
ezért öröklötten hibás, vagy abban a tényben, hogy Isten akarata nem volt a számára teljesen 
világos.  Másrészről Isten akarata volt,  hogy a bűn lépjen be a világba.  A saját dicsőségét 
akarta fokozni a bűn megbüntetésével és eltávolításával.

Azonban a szigorú ragaszkodás az ember teljes, bűn miatti felelősségéhez, valamint a 
tényhez, hogy Isten végső szándéka volt a bűnnek az emberen keresztüli belépése a világba, 
megköveteli az analogikus gondolkodást. S analogikusan gondolkodni annyi, mint konkrétan 
gondolkodni.  Annyi,  mint  a  Szentírásban  kijelentett  igazságrendszerből  kiindulva 
gondolkodni. Ez magában foglalja annak elfogadását, ami látszólag ugyan ellentmondás, de 
valójában nem az. Ezért tehát a Szentírásban kínált összes koncepció egymás kiegészítései. 
Nem  lehetséges  egy  tantétellel  kezdeni,  majd  abból  az  egy  tantételből  más  tantételeket 
levezetni, melyeknek „logikailag kell következniük az elsőből”, ha egyidejűleg nem tartjuk 
észben azt,  hogy vannak más tantételek is,  melyek szükségszerűen látszólagos  ellentétben 
állnak a legelső tantétellel, amelyből kiindultunk.

3. Különbségek a református teológusok között

Ezek után beszélhetünk a református teológusok közötti különbségekről az általános 
kegyelem kérdésében. Vannak, akik úgy vélik, nem szükséges éles különbséget tenni a dolgok 
katolikus és református elképzelései között annak érdekében, hogy valódi elképzelésük legyen 
az általános kegyelemről, valamint az általa a tudomány egysége problémájával kapcsolatosan 
szolgált  célról.  Dr.  S.  J.  Ridderbos  konkrétan  tagadja  ama  dolgok  megtételének 
szükségességét, amiket eddig tettünk ebben a fejezetben. S teszi ezt egy kiadványban, ami a 
dr.  Abraham  Kuypernek  az  általános  kegyelemről  alkotott  elképzelésével  kapcsolatos 
különböző kritikákkal foglalkozik. A kiadvány címe:  Rondom het Gemene-Gratie-Probleem 
(Kampen 1949). Ebben a brosúrában Ridderbos kritizálta a jelen mű szerzőjének az általános 
kegyelemre vonatkozó nézeteit is, amiképpen azok megjelentek egy rövid kiadványban ezzel 
a címmel (Philadelphia,  1947). Miután ez a kritika egészen világosan képviseli  Ridderbos 
mellett más református teológusok nézőpontját is, itt röviden megtárgyaljuk.

A szerző a jelen kiadványban felvállalta, hogy felveszi a kesztyűt Etienne Gilson, a 
nagy modern római katolikus apologéta kihívásával szemben, amit a sensus deitatis kálvinista 
elképzelésével szemben fogalmazott meg. Ezt Bavincknak a  cognitio dei insita  fogalmával 
kapcsolatban teszi.

Az itt megfontolandó kérdés a koinoia ennoiai, a notiones impressae, a  cognitationes insitae kérdése. 
Természetes dolog a római katolikus teológia esetében, amely úgy tartja, hogy a természeti gondolkodás képes 
felfedezni bizonyos igazságokat Istenről, így azt is kell vallania, hogy vannak elképzelések Istenről, melyek hívő 
is hitetlen számára abszolút közösek. Gilson ezt a nézőpontot fejezi ki, mikor úgy érvel, hogy képesek vagyunk 
felfedezni ugyanazokat az igazságokat, melyeket Arisztotelész is felfedezett, mégpedig ugyanazzal – a speciális 
kijelentés által nem segített – gondolkodással. Gilson továbbá azt is állítja, hogy Kálvin, mikor ragaszkodik az 
emberben  levő  „istenérzethez”,  vagy  „közös  képzethez”,  vagy  „veleszületett  eszméhez”,  vagy  „vallásos 
hajlamhoz”, s azt mondja: a „tapasztalat” tesz bizonyságot a tényről, hogy Isten minden emberbe belehelyezte a 
vallás veleszületett magvát, akkor valójában ugyanarra az álláspontra helyezkedik, mint a római katolikusok. Azt 
hiszi, a kálvinista az ezzel kapcsolatos nézetében itt egy ellenmondással néz szembe.176

Első ránézésre úgy tűnik,  nincs jobb megoldás.  Ám még mindig igaz,  hogy ez a tudás ugyanolyan 
biztosan szembetalálkozik a problémával, mint a racionális bizonyosság, amire az Isten létezésével kapcsolatos 
tomista  bizonyítékok  állítólag  eljutnak.  Ez  vagy  természetes  bizonyosság,  melyben  a  katolikus  álláspont 
kritizálásának és a tiszta filozófia elnyomásának joga elveszett, vagy természetfeletti bizonyosság, mely esetben 

176 Van Til: Common Grace, Philadelphia, 1947, 51-52. oldal
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lehetetlen lesz helyet  találni annak a természetes istenismeretnek,  ami pontosan az, amit az illető megőrizni 
színlelt.177

A kérdés most az, hogy vajon a veleszületett ismeret, amiről Bavinck beszél, olyan természetű-e, hogy 
képes  elkerülni  azt  a  dilemmát,  ami  elé  Gilson  állítja  a  kálvinista  álláspontot.  Hisszük,  hogy  Gilson  elég 
tisztességes, mikor megköveteli, hogy a református teológia jusson el a természeti teológiáról általánosságban 
alkotott fogalmának öntudatos védelmére. Nem korlátozhatja tisztességgel magát a terület kisebbítésére, vagy a 
római katolikus teológia természeti teológiája értéknek csökkentésére. Amíg a református teológus természeti 
teológiája  a  fajtáját  tekintve  még ugyanaz,  mint  a  római  katolikus  teológusé,  addig  nehezen  kerüli  el  az  a 
dilemmát, amivel Gilson szembesíti.178

A feltett  kérdés tehát az, hogy vajon Kuypernek és Bavincknak, Kálvin nézeteinek 
nagy modern korai magyarázóinak sikerült-e a veleszületett ismerettel, és a közös képzettel 
kapcsolatos  elképzelésekre  vonatkozó  gondolataikat  szembeállítani  a  katolicizmussal.  A 
válasz  az,  hogy nem.  Jóllehet  ragaszkodnak hozzá,  hogy a  valódi  természeti  teológia  az, 
amelyik a Szentírás fényében értelmezi a természetet, néha mégis felhasználták a nyers tények 
és  elvont  egyetemességek  fogalmait.179 Miképpen  jelenik  ez  meg  a  veleszületett  ismeret 
kérdésében?  Abban  a  tényben  jelenik  meg,  hogy  a  veleszületett  ismeret  elképzelése, 
amiképpen Kálvin látja,  világosan az ember  elképzelésén alapszik Isten teremtésében.  Így 
pedig kölcsönhatásban áll  a  cognition  dei  acquisita,  az  ugyancsak  az Isten által  teremtett 
tények  összegyűjtésének elképzelésével,  Természetesen  mind  Kuyper,  mind  Bavinck 
egyetértenek  Kálvin  eme  nézetével.  Még  világosan  el  is  különítik  ezt  az  elképzelést  a 
veleszületett ismeret ama elképzelésétől, mely végsőnek elképzelt emberen alapszik, valamint 
a  szerzett  ismeret  elképzelésétől,  mely  a  Véletlen  eszméjéből  származtat.  De jóllehet  ezt 
megteszik, időnként befogadják a folytonosság és a szakaszosság nem keresztyén alapelemeit 
is a gondolkodásuk folyamatába.

Mikor ezt teszik, olyan közös fogalmakat keresnek hívők és hitetlenek között, melyek 
a  sensus  deitatis  elképzelésén  alapulnak.  Ekkor  azonban  figyelmen  kívül  hagyják  a 
különbséget  a  ténynek  és  a  logikának  a  független  ember  eszméjén  alapuló  elképzelése, 
valamint a ténynek és a logikának a lételméleti Szentháromságon alapuló elképzelése között.

A  független  ember  eszméjén  alapuló  tény  elképzelése  a  végtelenségig  irracionális 
különbségtétel.  S  a  logikának  a  független  ember  eszméjén  alapuló  elképzelése  annak  a 
rendszernek  az  elképzelése,  amely  magában  foglalja  az  Isten  és  az  ember  közötti 
megkülönböztetést, és felette áll annak. A református teológusnak Kuypert és Bavinckot kell 
követnie, mikor visszahívnak bennünket Kálvinhoz ebben a dologban. A közös képzeteknek a 
katolicizmuson  alapuló  eszméje  ugyanis  nagy  fokban  az,  ami  az  emberi  függetlenségen 
alapszik.  A  közös  képzetek  katolikus  elképzelésével  a  keresztyénség  elveszítette  az 
egyediségét.  Ekkor  ugyanis  a  természeti  ember  jogot  kap arra,  hogy abból  a  rendszerből 
kiindulva értelmezze a Szentírás szavait, amely kimerítően ismerő. Másrészről úgy vélik, a 
természeti ember nem téved, mikor biztosra veszi, hogy a tények egyáltalában nem közvetítik 
az  embernek  Isten kijelentését.  A tények  ugyanis  ekkor  irracionális  jellegűek.  Röviden,  a 
természeti ember jogot kap annak megtételére, amit Kuyper szerint biztosan megtesz, mikor 
szembesül a Bibliával és annak igazságrendszerével: leegyszerűsíti azt naturalista arányokra.

Ezzel  az  érveléssel  szemben  állítja  Ridderbos,  hogy  hiba  volt  elfogadni  Gilson 
kihívását.180 A  katolicizmus  és  a  református  hit  között  abban  keresendő,  hogy  az  előbbi 
tanítja, míg az utóbbi nem tanítja az általános kegyelem tantételét. A református álláspont a 
bűnös ember tudásával kapcsolatosan mind minőségileg, mind mennyiségileg különbözik a 
római katolicizmus hasonló tanításától az általános kegyelem tantételének következtében.

177 Christianity and Philosophy, 41. oldal
178 Van Til: Common Grace, Philadelphia, 1947, 51-52. oldal
179 52. oldal
180 Rondom Het Gemene-Gratie-Probleem, Kampen, 1949, 42. oldal
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Először is, mondja, ott a minőségi különbség. A katolicizmusban a természeti ismeret 
minden minősítés nélkül természeti. A katolicizmus nem hisz a teljes romlottság tantételében. 
Ezért hát úgy véli: a bűnös, jóllehet a bűn megsebesítette, mégis képes természetes módon 
ismerni Istent.

A református  teológia  viszont  hisz  a  teljes  romlottságban.  Ennek  következtében  a 
református teológia azt tanítja, hogy az embernek a természetétől fogva egyáltalában nincs 
istenismerete, vagy erkölcsisége. A katolicizmus számára Isten természetes ismerete abból az 
emberi állapotból fakad, melyet nem szennyezett be teljességgel a bűn.

Ha dacára mindennek, a Szentírás és a hitvallások szerint mégis vannak az emberben maradványai a 
valódi istenismeretnek, akkor azt az általános kegyelemből kiindulva kell magyarázni, melyen keresztül Isten 
megzabolázta az emberi romlottságot.181

Ha pontosan  beszélünk,  teszi  hozzá,  akkor  idézőjelbe  kell  tennünk  a  „természetes 
istenismeret” kifejezést. Jobb lenne „általános kegyelmi ismeretnek” nevezni.

Emellett a minőségi megkülönböztetés mellett a református és a katolikus álláspont 
között  mennyiségi  megkülönböztetés  is  van.  A  református  hitvallások  beszélnek  az 
istenismeret  és  az  erkölcsiség  csekély  maradványairól,  melyekkel  a  természeti  ember 
rendelkezik.  S  ezeknek  a  csekély  maradványoknak  az  általános  kegyelem  által  kell 
fennmaradniuk. Miután nem vallja a teljes romlottságot, és nem vallja az általános kegyelmet, 
a katolicizmus teljes mértékű természeti teológiát dolgoz ki.

A református hit és a katolicizmus közötti minőségi és mennyiségi különbség közül, 
mondja Ridderbos, természetesen az első a fontosabb. A mennyiségi különbség a minőségi 
különbség miatt lép fel.

A kérdés  most  az,  hogy vajon  Ridderbosnak sikerül-e  jelezni  a  katolicizmus  és  a 
református  hit  közötti  minőségi  különbséget  a  teljes  romlottság  és  az  általános  kegyelem 
tantételeinek  egyszerű  beszúrásával  a  tantételek  ama  összességébe,  amit  lényegében 
ugyanannak feltételeznek mindkettő számára. Megjavítható-e a katolikus teológia és filozófia 
egy-egy anyagblokk beszúrásával itt-ott a tanítás egészébe úgy, hogy a többi része érintetlen 
marad?  Beleszőhetőek-e  a  teljes  romlottság  és  az  általános  kegyelem  elképzelései  a 
katolicizmus fő motívumába, ami nem mást, mint az  analogia entis? Ezt kell megtenni, ha 
valaki elutasítja, hogy elfogadja Gilson korábban említett kihívását, és megválaszolja azt. A 
protestánsok,  s  főképpen  Kálvin  követői  aligha  ismerhetik  el  annak  az  elképzelésnek  a 
törvényességét, hogy a véges lény visszacsúszhat a nemlétezésbe. Azonban Ridderbos mégis 
valójában pont ezt  teszi,  mikor  kijelenti,  hogy ha nem lenne az általános kegyelem,  Isten 
természetes ismeretének és az erkölcsiségnek az utolsó morzsája is eltűnne.  Azt állítja:  az 
általános kegyelem visszatartó ereje nélkül Isten hangját még az egyetemes kijelentésben is 
teljes mértékben elhallgattatnák.

De miképpen  lehetne  elhallgattatni  Istennek az  emberben  adott  kijelentése  hangját 
másképpen,  mint  az  ember  megsemmisítésével?  Vajon  a  már  elveszett  emberek  nem 
rendelkeznek istenismerettel és erkölcsiséggel? Vajon nem pontosan azért szenvednek Isten 
arca  előtt,  mert  nagyon  is  világos  istenismerettel  és  erkölcsiséggel  rendelkeznek?  Ha ezt 
mondjuk,  teljes mértékben összhangban vagyunk Kálvin nézeteivel.  Sőt ennek a  nézetnek 
pont az a lényege, hogy az emberek azért azok, amik, mert öröklötten Isten ismerői. A gonosz 
lelke és az elveszettek azonban mégsem részesülnek az általános kegyelemből. Az általános 
kegyelem Isten kegyes viselkedése az emberekkel, mint emberekkel, mint az Ő képmására 
teremtett  teremtményekkel  szemben.  Az  általános  kegyelem  a  jó  ajándékok  adása  az 
embereknek, még ha vétkeztek is ellene, hogy megtérhessenek, és felhagyhassanak gonosz 
útjaikkal.  Az  általános  kegyelem  biztosítja,  hogy  még  azoknak  a  gonosz  embereknek  is 
vannak  viszonylagosan  jó  cselekedeteik,  akik  vissza  vannak  tartva  attól,  hogy  a  teljes 
181 Ugyanott, 40. oldal

113



romlottság alapelve teljesen „virágba boruljon” bennük. Az általános kegyelem tehát eszköz, 
mellyel Isten az embereken keresztül eléri célját a dicsőségének kimutatása vonatkozásában a 
teremtett  világban,  és  a  történelemben  az  ítélet  napját  megelőzően.  Ezért  nincs  általános 
kegyelem a pokolban.

Ridderbos  mindezt  természetesen  nagyon  jól  tudja.  Világosan  ki  is  jelenti.  Mégis 
ragaszkodik  ahhoz,  hogy  az  egész  általános  kijelentést  el  kell  különíteni  az  általános 
kegyelemtől.  S ahhoz is ragaszkodik, hogy ellenkező esetben az egész általános kijelentés 
eltűnne az általános kegyelem kivételével. Mikor aztán szembesül a ténnyel, hogy a Sátán és 
az  elveszettek  nem tekinthetők  az  általános  kegyelem részeseinek,  akkor  azt  bizonygatja, 
hogy még az ő esetükben is Isten visszatartó ereje az, ami szembesíti  őket Isten általános 
kijelentésével.

Ez az utolsó pont az, ami döntően megmutatja, hogy Ridderbos elképzelhetőnek tartja 
a véges, racionális teremtmények visszacsúszását a nemlétezésbe. Az embernek a szokásos 
gondviselés  mellett  visszatartó  erőre  is  szüksége  van  ahhoz,  hogy  visszatartsa  őt  a 
nemlétezésbe  hullástól.  Ez  a  visszatartó  erő  az  estet  természeténél  fogva  jellegében  nem 
erkölcsi. Nem szándékozik korlátozni a bűnös alapösszetevő működését az emberben. Nem ez 
az  eszköz  az,  ami  világosságra  hozza  a  teremtés  rejtett  képességeit.  Jellegét  tekintve 
egyszerűen és tisztán metafizikai. Enélkül a visszatartó erő nélkül a Sátán és az elveszettek 
elkerülnék Isten büntetését, s azért kerülnék el, mert többé már nem léteznének. A bűn tehát 
olyan  erő,  ami  ha  nincs  korlátozva,  a  véges  racionális  teremtményeknek  magához  a 
megsemmisüléséhez vezet. A bűn többé már nem kizárólagosan erkölcsi szembenállás a Isten 
teremtményei részéről Isten akaratával szemben. Akkor viszont a bűn feltételez bizonyos fokú 
függetlenséget az emberben, mely által ő képes megsemmisíteni a saját létezését, azzal együtt 
pedig Isten kijelentését is. Mi másért lenne szükséges, hogy Isten alkalmazzon egy erőt a bűn 
belépése után a teremtett valóság fenntartására?

Nos,  Ridderbos  számára  az  általános  kegyelem  az  teszi  az  emberi  történelem 
menetében,  amit  ez  a  metafizikai  visszatartó  erő  tesz  a  pokolban.  Meg  kell  hagyni,  az 
általános  kegyelem  többet  is  tesz  ennél.  Jó  ajándékokat  is  ad  az  embereknek,  bizonyos 
értelemben igazságszeretővé teszi  őket, és ráveszi,  hogy létrehozzák a polgári  jogot. Most 
azonban az a fontos, hogy Ridderbos általános kegyelme a történelemben és a visszatartó erő 
a  pokolban  mindketten  Isten  általános  kijelentését  tartják  fenn  az  ember  számára.  A 
történelemben ez az erő kegyelmes jellegű, de miután majd a történelem befejeződik, már 
nem ez lesz a helyzet.

Így tehát  mind a teljes romlottság tantételét,  mind az általános  kegyelem tantételét 
bizonyos mértékben önkéntelenül hozzáigazítja a létanalógia katolikus elképzeléséhez. Ettől 
nincs  menekvés,  amíg  valaki  úgy  gondolkodik  a  protestantizmusról,  s  legfőképpen  a 
református hitről, mint ami pusztán csak hozzáad néhány építőkövet annak díszítésre, amit a 
katolikus  vonalak  mentén  építettek  fel.  Akkor  nem  lehetséges  fenntartani  a  református 
teológia  kizárólagosan  erkölcsi  jellegét.  Ennek  az  erkölcsi  jellegnek  a  fenntartásához  az 
illetőnek Kálvinnal együtt előfeltételeznie kell azt az elképzelést, hogy az ember öröklötten és 
elkerülhetetlenül,  a történelemben és a történelem befejeztével,  mind az áldottak,  mind az 
elkárhozottak birodalmában magában a lényében kijelentésszerű Isten akaratát illetően. Csak 
így  tartja  meg  a  bűn  erkölcsi  jellegét.  Csak  így  lehet  a  bűn  teljes  romlottság  mind 
jelentésében, mind tartalmában. Csak így lehet megízleni a bűn gyümölcsét az elkárhozottak 
birodalmában, mert csak ekkor látszik a bűn bűnnek Istennek az emberiségnek adott eredeti, 
kegyelmes kijelentésével szemben.

Csak  ha  előfeltételezzük  az  embernek  ezt  a  végleg  kijelentésszerű  jellegét,  akkor 
lehetséges fenntartani az üdvözítő, vagy speciális kegyelem kizárólagosan erkölcsi jellegét. 
Krisztus ezért jött, hogy megmentse az embereket a bűntől. Vajon részben azért jött, hogy 
fenntartsa  a  metafizikai  status  quo-t?  Biztosan  nem.  A  bűn  kizárólagosan  erkölcsi 
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ellenségesség  Istennel  szemben.  Az  Istennel  szembeni  eme  erkölcsi  ellenségességet  jött 
Krisztus  eltörölni.  Meg  kell  hagyni  a  bűnről  úgy  kell  beszélni,  mint  az  Isten  munkájára 
romboló hatású szándékról. S mivel Krisztus munkája elkerülhetetlenül az egyetlen eszköz, 
mellyel  Isten  munkája  az  emberen  keresztül  a  történelemben  elvégezhető,  Krisztus  eme 
munkája  maga  is  részét  képezi  Isten  gondviselésének.  Ebben  a  vonatkozásban  Krisztus 
munkája  mondható  „lényeginek”  Isten  terve  vonatkozásában.  Egyidejűleg  azonban  ez  a 
munka „esetleges” abban az értelemben, ahogyan Kuyper használja a fogalmat. Ugyanis csak 
a  bűn,  mint  Istennel  szembeni  erkölcsi  ellenségesség  miatt  „vált”  Krisztus  munkája 
„lényegivé”. Ez a két fogalom kölcsönösen kiegészítik egymást. S korlátozzák is egymást.

Még  egyszer,  csak  az  ember  végsőleg  kijelentésszerű  jellegének  előfeltevésével 
Kálvinhoz  hasonló  módon,  mely  Pált  követi  Aquinói  Tamással  szemben,  lehetséges 
fenntartani  az  általános  kegyelem  kizárólagosan  erkölcsi  jellegét.  Csak  a  kizárólagosan 
erkölcsi jellege fenntartásával képes az általános kegyelem helyesen viszonyulni az üdvözítő 
kegyelemhez.  Mikor  mindkettőt  kizárólagosan  erkölcsi  fogalmakban  magyarázzuk,  akkor 
látszik  mindkettő  az  egyik  oldalról  „esetlegesnek”,  a  másik  oldalról  „lényeginek”.  Akkor 
mindkettő  „esetlegesnek”  látszik  azzal  a  katolikus  elképzeléssel  szemben,  mely  szerint  a 
természetfeletti  kegyelem természetesen szükséges és „lényegi” az ember,  mint véges lény 
számára.  S  mindkettő  „lényeginek”  látszik  azzal  a  katolikus  elképzeléssel  szemben,  mely 
szerint  a  véges  létezés  visszacsúszhat  a  nemlétezésbe.  Más  szóval,  csak  amennyiben  az 
istenérzet  kálvini  tanítását  tarjuk fenn,  amiképpen az ebben foglaltatik  az embernek,  mint 
embernek a kimerítően kijelentésszerű jellegében, lehetséges fenntartani a folytonosság és a 
szakaszosság alapelemeinek megkülönböztetetten protestáns,  még konkrétabban református 
elképzeléseit a római katolikus teológiában ezekről alkotott elképzelésekkel szemben. Most 
azonban szólnunk kell néhány szót az előzőekben idézőjelben szereplő „közös képzetekről” 
is.  A  jelen  mű  szerzője  különbséget  tesz  a  pszichológiailag,  vagy  metafizikailag,  azaz 
kijelentésszerűen  minden  ember  számára  közös  képzetek,  valamint  ama  közös  képzetek 
között, melyek erkölcsileg, vagy ismeretelméletileg közösek. E különbségtétel oka abban a 
különbségben  rejlik,  mely  az  ember  Isten  képmására  történő  teremtésének  –  aki  emiatt 
kitörölhetetlen istenismerettel rendelkezik – nézete, valamint az ember ama nézete között áll 
fenn,  mely  szerint  ember  és  Isten  egyetlen  egyetemes  létezés  részesei.  Minden  ember 
rendelkezik közös képzetekkel Istenről, s minden embernek természetesen van istenismerete. 
Ebben  az  értelemben,  amiképpen  Kálvin  kimutatja  Pálnak  a  rómabeliekhez  írott  levele 
alapján,  létezik  természetes  istenismeret,  azzal  együtt  pedig  az  igazság  és  az  erkölcsiség 
természetes ismerete is.

Ez az istenismerettel való tényleges rendelkezés az, ami elkerülhetetlen előfeltevése az 
ember Istennel való szembenállásának. Nem lehetséges abszolút ellentét Istennel szemben a 
Sátán  és  a  bukott  emberek  részéről,  amíg  nem  öntudatosan  állítják  szembe  a  bűn 
ostobaságából  származtatott  közös képzeteiket  azokkal a közös képzetekkel,  melyek velük 
együtt  teremtettek.  Pál  úgy beszél  a  bűnös  emberről,  mint  aki  elnyomja  magában  azt  az 
istenismeretet,  amellyel  rendelkezik.  Miképpen  teszi  ezt  meg?  A  saját  végsőségének 
feltételezésével. A saját végsőségének elképzelésével ugyanis együtt  jár annak elképzelése, 
hogy Isten és ember ugyanannak a valóságnak az összetevői. Akkor ők annak a valóságnak az 
összetevői,  amely  egyrészről  a  végtelenségig  szakaszos  önmagában.  Olyan  valóság  ez, 
melyben  a  véletlen  a  király,  másrészről  olyan  valóság,  melyet  elvileg  kimerítően 
meghatároznak a saját belső viszonyai, így elvileg átfogó módon ismert mind az Isten, mind 
az  ember  számára.  Az  emberi  függetlenség,  az  irracionális  szakaszosság  és  a  racionális 
szakaszosság eme elképzelései a közös képzetek a bűnös és hitehagyott emberiség számára.

Vagy, mi mást jelent a teljes romlottság tantétele?
Ha  ezek  a  közös  képzetek  megvalósulnának,  a  feladat,  amit  Isten  a  történelem 

kezdetén adott az embernek, nem volna elvégezhető, és nem is lenne elvégezve. Egyetlen egy 
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tényt  sem  lehetne  megtalálni  a  Véletlen  világegyetemében.  Az  egyes  embereknek  nem 
lennének  közös  képzeteik  a  többi  emberrel,  s  nem  lennének  képesek  megkülönböztetni 
magukat a többi embertől. A tények megfigyelése lehetetlenné válna, mert a tény elképzelése 
ezen az alapon értelmetlenség. S ha találnánk is tényeket, azokat nem lehetne mintába állítani. 
Miképpen  lehetne  a  logikának  bármiféle  értelme  a  valóság  vonatkozásában  a  Véletlen 
világegyetemében?  Ám  ha  még  fel  is  tesszük,  hogy  van  értelme,  ez  a  logika  akkor  is 
öröklötten  romboló  lenne  a  valóság  tényeire  és  azok  egyediségére  nézve.  Az  egyediség 
ugyanis  beleveszne  az  elvont  ürességbe  valahogyan  úgy,  ahogy  Parmenidesz  képzelte 
megtörténni. Nem lenne az embertől különálló Isten. Nem lenne teremtés a semmiből. Nem 
lenne bűnbeesés. Nem lenne történelmi keresztyénség. Egyetlen közös ködfátyol lenne.

Kuyper jól emelte ki a tényt,  hogy a természeti ember, ha a saját maga választotta 
alapelvekkel  munkálkodik,  és  logikus  akar  lenni,  akkor  tagadnia  kell  mindent,  amiért  a 
keresztyénség kiáll.

A szerző pont annak tényét hangsúlyozta ki az Általános kegyelem című könyvében, 
hogy a saját alapelveit használó, és a saját feltevéseiből kiindulva tevékenykedő természeti 
embernek  elvileg  minden  ponton  ellenségesnek  kell  lennie  a  keresztyén  életfilozófiával 
szemben. Határozottan kihangsúlyozta, hogy minden ember közösen rendelkezik mindennel 
metafizikusan, és pszichológiailag, továbbá azt is, hogy a természeti embernek nincs semmije 
a keresztyénnel közösen. S ez utóbbi kijelentés volt tovább korlátozva annak kimondásával, 
hogy mindez csak elviekben van így. Mert az emberek nincsenek teljesen magukra hagyva, 
amíg a történelem be nem fejeződik. Addig Isten Lelke tovább küzd az emberekkel azért, 
hogy hagyjanak fel  gonosz útjaikkal. Addig Isten az Ő általános kegyelmében, hosszútűrő 
megbocsátásában ad az embereknek esőt és napsütést, és az élethez minden jó dolgot, hogy 
megtérjenek. Isten elsődleges viselkedése az emberiséggel szemben a jóság. Ez ellen a jóság 
ellen, ami a jó ajándékok bőségében fejeződik ki, vétkezik az ember. De Isten még ekkor is 
megakadályozza a bűn alapelemét a teljességre jutásban. Korlátozza az ember haragját. Ezzel 
a korlátozással teszi a számára lehetővé, hogy együttműködjön Isten megváltottjával annak a 
munkának a végzésében, amit az embernek adott, hogy végezze azt.

Mindez  azonban  a  legcsekélyebb  mértékben  sem  kisebbíti  a  tényt,  hogy  ami  a 
természeti  embert  illeti,  ő  abszolút,  vagy végleg,  nem pedig  csak  részben szegül  szembe 
Istennel. Ez az alapelem sátáni. Ez az Istennel szembeni kizárólagos ellenségesség. Ha tudná, 
megsemmisítené Isten munkáját és tervét.  Amilyen mértékben tevékenykednek az emberek 
öntudatosan ebből az alapelvből kiindulva oly mértékben nem rendelkeznek semmiféle közös 
képzettel a hívővel. Ismeretelméletüket az Istennel szembeni erkölcsi ellenségességük járja át.

A történelem menetében azonban a természeti ember nincs teljesen tudatában a saját 
helyzetének. A tékozló fiú nem képes teljesen elfojtani az atyja hangját. Fogalmi konfliktus 
van  benne.  Ő  azonban  nincs  teljesen  és  öntudatosan  tudatában  ennek  a  benne  levő 
konfliktusnak. Van benne istenismeret annak következtében,  hogy Isten képére teremtetett. 
Isten eme elképzelését azonban elnyomja egy hamis elképzelés, a függetlenség elképzelése. 
Azaz az elképzelések, melyekkel naponta tevékenykedik, nem következetesen vagy az egyik, 
vagy a másik alapelemből származnak.

Ridderbos  azt  is  mondja,  hogy  a  természeti  ember  elképzelései  Istenről  és  az 
erkölcsről homályosak. De számára ez a homályosság nem a most említett konfliktus miatt 
van. Ő nem érdekelt az éles különbségtételben a természeti ember ama ismerete között, ami 
az ő teremtéséből származik, valamint ama ismerete között, mely a függetlenségről alkotott 
elképzelésében  foglaltatik  benne.  Hibának  véli  a  különbségtételt  az  emberben  levő 
istenképmásból származó közös képzetek, valamint a függetlenség elképzeléséből származó 
közös képzetek között. Így tehát nem képes a függetlenség alapelvét teljesen komolyan venni 
az igazsággal való szembenállásában. Ezért nem képes számot adni sem a tudománynak az 
egyedül és kizárólag keresztyén alapelveken fennálló egységéről sem.
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Az pedig, hogy ez a helyzet, röviden megmutatható két, maga Ridderbos által említett 
dolog vonatkozásában.

Először is ott a nem keresztyének hozzájárulásának kérdése a tudomány fejlődéséhez. 
Másodszor ott  a  teista  bizonyítékok kérdése.  Vajon nem nyilvánvalóan  igaz,  hogy a  nem 
keresztyén tudósok nagy fokban hozzájárultak a tudomány fejlődéséhez? Vajon nem képesek 
mérni? Nem képesek számolni? Nem képesek látni? Vajon nincsenek ugyanolyan jó logikai 
képességeik, mint a hívőnek? Vajon Abraham Kuyper,  a kettős tudomány,  az újjászületett 
ember  tudományának  és  az  újjá  nem született  ember  tudományának  elképzelésének  nagy 
élharcosa,  nem  maga  is  azt  vallotta,  hogy  a  formaságok  területén,  valamint  a  formális 
gondolkodás területén az újjászületés szubjektív elemét nem kell, és nem szabad számításba 
venni? Miképpen mondhatja hát valaki, hogy ismeretelméletileg a hívőnek és a hitetlennek 
nincsen semmi közös dolga?

Válaszképpen elmondhatjuk, hogy csak akkor merülhetnek fel efféle kérdések, ha a 
bűnről és a megváltásról csak metafizikai, de nem erkölcsi vonalak mentén gondolkodunk. Ha 
a  bűnt  csak  erkölcsi  elidegenedésnek,  a  megváltást  pedig  csak  erkölcsi  helyreállításnak 
tekintjük,  akkor  a  mérlegelés  és  mérés,  valamint  a  logikai  gondolkodás  kérdései 
természetesen mindkét oldalon egyformák. Minden ember, bármiféle erkölcsi viszonyban is 
áll Istennel, egyformán képes használni Isten természetes ajándékait. Miképpen lenne képes 
az ember visszaélni Isten ajándékaival, ha még csak használni sem tudja? S micsoda könnyű 
menekülőút lenne a bűnösök számára, ha az ostobaságuk eredménye nem volna komolyabb, 
mint  a természetes  képességeik,  azzal  együtt  a felelősségük elvesztése? A modern háború 
előfeltevése az, hogy a benne résztvevő mindkét fél egyformán képes lesz használni az efféle 
háborúk fegyvereit.

Sőt,  amennyiben  mindkét  fél,  a  hívő  és  a  hitetlen  egyforma  képességekkel 
rendelkeznek  Isten  ajándékainak  használatában,  akkor  lehet  közöttük  mindenre  kiterjedő 
ellentét. A vita a keresztyének és a nem keresztyének között a világegyetem összes tényére 
kiterjed.  Ha egyetlen tény magyarázható  helyesen az emberi  függetlenség feltételezésével, 
akkor az összes is magyarázható így. Ha a keresztyén képes megmutatni a nem keresztyénnek 
objektíven,  hogy  a  keresztyénség  igaz,  és  azok,  akik  elvetik,  azért  teszik,  mert  ahhoz 
ragaszkodnak,  ami  hamis,  ezt  meg  kell  tenni  mindenütt,  vagy tulajdonképpen sehol  sincs 
megtéve.

Még továbblépve, ha Kálvinnal együtt előfeltételezzük, hogy minden ember öröklötten 
ismeri  az  igazságot,  mivel,  mint  őket,  mind  a  világegyeteme  Isten  alkotta,  s  aztán  ha 
Kálvinnal  együtt  azt  is  kijelentjük,  hogy  minden  ember  lelkileg  ellenséges  Istennel,  így 
mindig  és  mindenütt  elnyomni  igyekeznek  az  igazságot,  akkor  Kálvinnal  együtt  mi  is 
beszélhetünk Isten általános kegyelméről, amely által az emberek képesek együttműködni a 
hívőkkel  a  tudomány  épületének  felépítésében.  Ami  a  természetes  képességeket  illeti,  az 
elveszettek képesek ismerni és ismerik is az igazságot, és képesek hozzájárulni a tudomány 
szerkezetéhez azt a tényt leszámítva, hogy mindez számukra már túl késő. A korszak végén az 
elveszettek  kénytelenek  lesznek  elismerni,  hogy  a  tudomány  szerkezetének  felépítésére 
irányuló,  az  emberi  függetlenségből,  a  véletlenből  és  a  determinizmusból,  vagy 
irracionalizmusból és racionalizmusból kiinduló erőfeszítéseik nem voltak erkölcsileg őszinte 
erőfeszítések. Nem mintha az építkezés közben teljesen tudatában lettek volna a saját erkölcsi 
ellenségességüknek. Az általános kegyelem tartotta vissza őket attól, hogy ennek teljesen a 
tudatában legyenek. Az a bizonyos általános kegyelem tartotta vissza őket, mely Istennek az 
embereknek  adott  kijelentésében  rejlő  jelenlétének  nyomását  alkalmazta  rájuk.  A tékozló 
fiúval együtt ők is láttak valamit útjaik ostobaságából, miközben erkölcsileg semmi mást nem 
tehettek, csak tovább haladhattak a keserű végcél felé.

Ebben az eredményképpen létrejövő kevert helyzetben az említett tényezők miatt (1) 
minden ember természetes módon ismeri Istent, (2) minden bűnös elviekben hevesen próbálja 
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meg eltörölni ezt az ismeretet, és (3) minden bűnös ebben a világban még mindig tárgya a 
Szentlélek ama erőfeszítésének, mellyel visszahívja őt Istenhez, lehetséges az együttműködés 
a  hívők  és  a  hitetlenek  között.  Az  emberek  mindkét  oldalon  az  Isten  általuk  élvezett 
ajándékainak következtében hozzájárulnak a tudományhoz. Az erkölcsi ellentét kérdése ezen 
a  ponton  nem  merül  fel.  Nem  csak  a  mérlegelést  és  mérést,  de  az  Isten  létezése  és  a 
keresztyénség  igazsága  melletti  érveket  is  elismerhetik  készséggel  igazaknak  a  nem 
keresztyének ugyanúgy, mint a keresztyének. A Sátán nagyon is jól tudja, hogy Isten létezik, 
és Krisztus legyőzte őt a Golgotán. De a tényleges történelmi helyzet a többi említett tényezőt 
is  magában  foglalja.  Azaz,  sehol  nincs  olyan  terület,  ahol  a  második  tényező,  az  ember 
Istennel szembeni erkölcsi  ellenségessége ne jönne be szintén a képbe.  Ez a tényező nem 
annyira  világosan  látható,  mikor  az  emberek  külsődleges  dolgokkal  foglalkoznak,  de 
világosan  meglátszik,  mikor  a  keresztyénség  igazságának  közvetlenül  vallási  kérdésével 
vannak elfoglalva. Mindazonáltal mégis mindenütt jelen van. Jelen van a mérlegelés és mérés 
területén,  a  formaságok  területén,  valamint  a  közvetlenebbül  vallási  fontosságú  kérdések 
területén.  Jelen  van  abban,  hogy  a  természeti  ember  megpróbálja  ráerőltetni  a  hamis 
filozófiáját a tényekre, melyeket mérlegel és mér. Elméletileg nem ez a helyzet addig, amíg 
ezeket  a tényeket  nem tudományos célokra használja.  De gyakorlatilag még akkor is ez a 
helyzet. Még akkor sem próbál engedelmeskedni Pálnak az embereknek adott parancsának, 
miszerint akár esznek, akár isznak, mindent az Isten dicsőségére műveljenek. S elméletileg is 
ez  a  helyzet,  mikor  megpróbálnak  tudományosan  tevékenykedni.  Ebben  az  esetben  a 
hitetlenek  az  egyéniesítés  nem  racionális  alapelvét  használják.  Azt  feltételezik,  hogy  az 
általuk mérlegelt és mért tényeket nem Isten teremette és felügyeli. Ezt minden egyes tény 
vonatkozásában feltételezik. Azaz, nem feltételezik, hogy Isten beszél az emberekhez ezeken 
a  tényeken keresztül.  Másrészről  feltételezik,  hogy a Teremtőjük  által  nekik adott  logikai 
képességekhez  nem  így  jutottak  hozzá.  Valójában  azt  feltételezik,  hogy  ezekkel  a 
képességekkel meghatározhatják, hogy mi lehetséges, és mi nem.

A tény eme irracionalista-racionalista elképzelése tűnik fel különféle változatokban a 
tudományfilozófia szerzőinek munkáiban. Általánosságban szólva, ők Kant tény-, és logika-
filozófiáját követik. Számunkra bármely létező tény esetén első az elvont lehetségesség. A 
tényeknek ebben az értelemben nincsen meghatározható természetük. Ezek Kant nomenális 
világához tartoznak.  Ismeretlenek és  megismerhetetlenek.  Ez az elképzelés  közvetlenül  és 
teljesen megsemmisítő a teremtés és a gondviselés tantételeire nézve. Másodszor, az ismert 
tények, azaz azok, amelyek valamiképpen kapcsolatba kerülnek az emberi elmével, az emberi 
elmének a tapasztalat nyersanyag-halmazára gyakorolt eredeti rendező hatása következtében 
ismertek.  Ezek  a  tudomány  tényei.  Ezeket  úgy  veszik,  ahogyan  kapják.  Az,  hogy  ezek 
micsodák,  nem  Isten  végső  meghatározó  jellegétől,  hanem  az  ember  végső  meghatározó 
jellegétől  függenek,  aki  valójában  Isten  helyét  veszi  át.  Így  minden  tudományos  alappal 
rendelkező tény csak akkor az,  ha nem Istent,  hanem az embert  jelenti  ki  végsőnek. Más 
tényeket nem tekintenek tényeknek, hacsak azok nem képezik az általánosított nyersanyagot 
ahhoz a  rendszerhez,  ami  kizárja  Istent.  Ezek az „egzisztenciális  változások statisztikusan 
szabványosított  kölcsönhatásai”.  Az egzisztenciális  változások pedig irracionálisak.  Ezeket 
azonban szabványosítja a független ember eredeti, nem származtatott szervező tevékenysége. 
Csakis  ekkor  válnak  tudományos  alappal  rendelkező  tényekké.  Így  teszi  meg  magában  a 
tények  megfigyelésének  a  tevékenységében  a  nem  keresztyén  –  amíg  az  alapelveinek 
megfelelően tevékenykedik – azt, amit Kuyper szerint a természeti ember mindig megtesz, 
nevezetesen naturalista kategóriákba nyomja bele Isten igazságát.

De a harmadik tényezőnek is színre kell lépnie. A természeti ember nem öntudatosan 
tevékenykedik az alapelveiből kiindulva. Működik benne az istenérzet, nem tudja azt kitörölni 
magából  anélkül,  hogy  önmagát  is  el  ne  törölné.  S  ennek  a  metafizikai  helyzetnek  a 
jelentőségéről  újra  és  újra  meggyőződik  Isten  Lelkének  erőfeszítése  által  az  általános 
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kegyelmen keresztül. Ennek következtében nem tehet mást, mint láthatja, hogy Isten jó, hogy 
Ő hosszan tűrő volt vele az ő bűneiben, hogy az Atya visszahívogatja őt. Isten valóban jó 
minden emberhez. Osztályként foglalkozik velük. Ebbéli minőségükben ők az Ő nekik adott 
jó ajándékainak átvevői. S tudatára is ébreszti az embereket az Ő jóságának, s arra irányuló 
vágyának, hogy a bűnösök Hozzá forduljanak. Meg kell hagyni, megtérésük és üdvösségük 
nem végső lehetségesség. Nem több, mint annak elképzelése, hogy Ádám bűnbe nem esése 
egy végső lehetségesség volt Isten tervében. Mindkettő lényegében valós kihívás az ember 
számára, s konkrétan a másodikban rejlik lényeges kihívás a bűnösöknek, mint bűnösöknek, 
jóllehet Isten egyiket sem szánta végső lehetségességnek.

S  a  Lélek  erőfeszítéseinek  következtében  az  emberek  nem  lehetnek  teljességgel 
érzéketlenek Isten eme jósága iránt. Ellenségességük bizonyos mértékben meg van nyirbálva. 
Nem  tehetnek  mást,  csak  szerethetik  azt,  ami  őszinte,  nemes  és  igaz.  Sok  erénnyel 
rendelkeznek, melyek néha jobbá teszik őket, mind magukat a keresztyéneket. S ekképpen 
képesek  együttműködni  a  keresztyénekkel  az  igazság  keresésében  a  tudományban. 
Metafizikai  alkatuk  következtében  képesek  ehhez  hozzájárulni.  Az  általános  kegyelem 
erkölcsi visszatartása következtében képesek együttműködni.

Ez tehát a tudománynak a krisztológiai vonalak mentén felfogott egysége. Mert ebben 
az esetben magát az általános kegyelmet is krisztológiai vonalak mentén fogjuk fel. Minden 
embernek nemcsak az igazság ismeretének a képessége van meg, hanem ténylegesen ismerik 
is az igazságot. Ez még azoknak az esetében is így van, akik nem ismernek minden igazságot 
abból, amit ismerniük kellene, hogy üdvözülhessenek. Minden ember tudja, hogy Isten létezik 
és Ő a bírájuk. Másodszor,  minden ember  Ádám bukásán keresztül  vélt  bűnössé. Minden 
ember tehát elnyomja az általa ismert igazságot. Elvileg ez az elnyomás tökéletes. Az Isten 
gyűlölete és a bűnben történt meghalás miatt van ez így. A bűnösök a minden mögött Véletlen 
alapelvét, valamint a kimerítő racionalizálásnak, mint a tudomány törvényes segédeszközének 
eszméjét  használják.  Ha  a  világegyetem  ténylegesen  az  lenne,  aminek  ezek  az  emberek 
feltételezik a saját alapelveik szerint, akkor nem létezne tudomány. A tudomány csak azért 
lehetséges és ténylegesen létező, mert a hitetlen alapelve nem igaz, a hívőé viszont igaz. Csak 
azért  létezik  egyáltalában  olyan  dolog,  mint  a  tudomány,  mert  Isten  teremtette  a 
világegyetemet és felügyeli is azt a gondviselésével. Azaz, a tudomány egysége nem építhető 
fel olyan „közös képzeteken”, melyek közösek a hitetlenek és a hívők számára, merthogy az 
alapelvbeli  különbségeiket  nem  vettük  figyelembe.  Az  általános  kegyelem  Istennek  nem 
olyan  ajándéka,  mellyel  az  Ellene  vétkezett  emberekhez  intézett  saját  felszólítását  a 
megtérésre átmenetileg elhomályosítja.

Az  általános  kegyelemnek  inkább  szolgálnia  kell  Istennek  az  emberekhez  intézett 
felhívását a megtérésre. Olyan eszköznek kell lennie, melynek segítségével a hívő Krisztus 
szolgájaként  felszólíthatja  a  hitetlent  a  megtérésre.  A  hívők  képesek  objektív  módon 
megmutatni a hitetleneknek, hogy a tudomány egysége csak keresztyén teista alapokon érhető 
el. A tudomány alapját az a bizonyos elképzelés alkotja, mely szerint Isten felügyel mindent, 
amiknek meg kell lenni. És senki sem képes hinni ebben az elképzelésben mindaddig, amíg 
Isten  szuverén  kegyelme  Krisztuson  keresztül  meg  nem  térítette  őt  a  bűneiből.  Azaz,  a 
keresztyénség szolgáltatja tudomány szerkezetének alapját.

Ha az emberek  nem térnek  meg,  és nem fogadják el  a  keresztyénséget,  attól  még 
mindig  képesek  hozzájárulni  a  tudomány  szerkezetéhez.  Hozzájárulásuk  azonban  ekkor 
önmaguk, mint erkölcsileg felelős lények ellenére történik. Rajtuk, mint Isten teremtményein 
keresztül történik, de önmaguk, mint az Istentől elidegenedtek ellenére. Ha élvezni akarják a 
munkájuk gyümölcsét, akkor Isten kegyelme által be kell jönniük Isten nyájába.

Szólhatunk  pár  szót  a  teista  bizonyítékokról.  A  református  emberek  közötti 
véleménykülönbségek  ezekkel  kapcsolatosan  ugyanolyan  természetűek,  mint  a  „közös 
képzetek”  és  a  „tények”  elképzeléseinek  esetében.  Vannak,  akik  Ridderboshoz  hasonlóan 
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figyelmen kívül akarják hagyni a közös képzetek közötti különbségeket a metafizikailag, tehát 
pszichológiailag  közös,  valamint  ama közös  képzetek  között,  melyek  vagy a  függetlenség 
gyökér-elképzeléséből,  vagy  az  újjászületés  elképzeléséből  származnak.  Vannak,  akik 
Ridderboshoz  hasonlóan  figyelmen  kívül  akarják  hagyni  a  keresztyén  és  nem keresztyén 
tényfilozófia  közötti  különbséget  a  magyarázat  bizonyos  korlátozott  területein.  Ők  az 
általános  kegyelem  elképzelését  a  közös  terület  érdekében  kívánják  használni  csekély 
különbségtétellel, vagy különbségtétel nélkül.

Ez az álláspont, amint kimutattuk, elvezet Kálvintól, s visszavezet Aquinói Tamáshoz. 
Nem csoda, hogy Ridderbos és azok, akik hozzá hasonlóan hisznek, a teista bizonyítékokról is 
olyan  nézettel  rendelkeznek,  mely  magában  foglal  egy  visszatérését  a  katolikus-féle 
természeti  teológiához.  Ő valójában csak  futólag  tárgyalja  a  teista  bizonyítékok  kérdését. 
Valójában azonban azt mondja, hogy a pszichológiailag és ismeretelméletileg felfogott közös 
képzetek  közötti  különbségek  elhanyagolása  miatt  lehetséges  a  bizonyítékokat  értékkel 
rendelkezőknek  tekinteni  Isten  tanúbizonyságaiként.  Nem úgy  kell  ezekre  tekinteni,  mint 
amelyek matematikai meggyőző erővel rendelkeznek, de eszközök, melyekkel a keresztyén 
álláspont megvédhető a „természeti gondolkodással”, s bármely más állásponttal szemben

Miután  Van  Til  tagadja,  hogy  hívőknek  és  hitetleneknek  ismeretelméletileg  lehet  bármiféle  közös 
dolgok, nem képes elfogadni a „bizonyítékokat” tanúbizonyságoknak. De ha Bavinckkal együtt valaki megenged 
bizonyos ismeretelméleti közösséget, akkor teheti fel az illető a kérdést, hogy mit képes elérni ezen a területen az 
Isten létezése melletti  bizonyítékokkal.  S az illető arra a végkövetkeztetésre fog jutni, hogy ezen a területen 
matematikailag  semmi  sem  mutatható  be,  ám  a  keresztény  álláspont  ugyanúgy  megvédhető  a  „természeti 
gondolkodással”, mint az összes többivel szemben.182

Néhány megjegyzésnek elégnek kell lennie ebben a vonatkozásban. A bizonyítékok 
megfogalmazhatók mind keresztyén, mind nem keresztyén alapon. Keresztyén alapon annak 
megfogalmazva,  ha  Kálvinnal  együtt  világosan  a  teremtés  és  a  gondviselés  elképzelésein 
alapulnak.  Akkor  arra  hivatkoznak,  amit  a  természeti  ember  Isten  teremtményeként 
ténylegesen igaznak ismer. Ekkor pedig a belső egyetértés azonnal válaszát kell megtalálniuk 
a természeti emberben. Ő nem tehet mást, mint elismeri önmagának, hogy Isten létezik.

Mikor tehát így fogalmazzuk meg a bizonyítékokat,  azoknak abszolút próba-erejük 
van. Ezeket nem lehet bemutatni abban az értelemben, ahogyan ezt a szót a leggyakrabban 
értjük.  A  bemutatás  elképzelésének  leggyakoribb  értelme  a  kimerítő  behatolás  az  ember 
elméje által,  az egyik következtetés tiszta levonása a másik után az eredetileg nyilvánvaló 
premisszából. A bemutatás efféle elképzelése nincs összhangban a keresztyén rendszerrel. Ez 
a rendszer analogikus. Az ember azonban nem képes keresztülhatolni a Teremtő viszonyain a 
teremtményhez. Ez azonban a legcsekélyebb mértékben sem korlátozza a bizonyítékok próba-
erejét.  Az  ember  csak  azért  bizonyos  belül  Isten  létezésében,  mert  az  Ő  istenérzete 
kölcsönhatásban áll az Isten róla adott kijelentésével. S Isten minden kijelentése világos.

Ha tehát ezeket tanúbizonyságokként használjuk, az azért van, mert abszolút próba- 
erejük  van.  Ha  nincs  próba-erejük,  akkor  nem  nevezhetők  tanúbizonyságoknak.  Miféle 
Istenről  tennének tanúbizonyságot,  ha nem az igaz és egyetlen  élő Istenről?  S ha az igaz 
Istenről tesznek tanúbizonyságot, akkor annak kell Őt tanúsítaniuk,  Aki. S Ő az, Aki nem 
tehet  mást,  mint  létezik.  S  mikor  így  látjuk  Őt,  a  világot  ugyanazzal  a  lendülettel 
szükségszerűen Isten teremtéseként látjuk.

A keresztyén-teista  álláspontot  tehát  nem ugyanolyan  védhetőnek kell  megmutatni, 
mint bármely más álláspontot, hanem inkább az egyedüli álláspontként, amely nem semmisíti 
meg mindenestől az emberi tapasztalatot.

Más szóval,  Ridderbos  letompítja  Isten objektív,  az  emberekkel  szembeni  igényeit 
annak  kimondásával,  hogy  nincs  abszolút  próba-erő  az  Isten  létezése  melletti 

182 Ugyanott, 47. oldal
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bizonyítékokban. Ez összhangban áll  a közös képzetek keresésének eszméjével hívők és a 
hitetlenek  közötti  fél-semlegesség  szürkületi  zónájában.  S  összhangban  áll  azzal  az 
elképzeléssel is, hogy létezik a tényszerű értelmezésnek olyan területe, ahol a különbséget a 
függetlenség  és  az  újjászületés  között  nem  kell  számításba  venni.  Ez  röviden  szólva 
összhangban van a természeti teológia katolikus fogalmával, ami azt vallja: az ember érvényre 
juttatja  a  bizonyítékot,  ha  arra  a  következtetésre  jut,  hogy Isten  valószínűleg  létezik.  De 
mindez  nincs  összhangban  Kálvin  Institúciójával,  ami  a  lehető  legnagyobb  erővel 
kihangsúlyozza:  Isten  az  embernek  adott  kijelentése  olyan  világos,  hogy  objektív  módon 
rendelkezik abszolút kényszerítő erővel.

Másrészről  Ridderbos  álláspontja  valójában  megengedi,  hogy  a  bizonyítékoknak 
legyen valamekkora próba-erejük, még ha nem is világosan keresztyén alapokon állnak. Azt 
mondja, hogy a keresztyén álláspont ugyanolyan jól védhető, mint bármelyik más. De még ha 
csak annyit is kell mondani, hogy a keresztyén álláspont valószínűbb, mint a nem keresztyén, 
az is annak elismerését jelenti, hogy objektív módon beszélhetünk a nem keresztyén álláspont 
igazságtartalmáról. Mondhatunk valami objektíven érvényeset a bálványimádásról ugyanúgy, 
mint  az  igaz  Isten  imádásáról.  Más  szóval,  az  általános  megközelítésével  Ridderbos  nem 
képes megmutatni tagadólag, hogy ha valaki az emberi függetlenség feltevésével értelmezi az 
életet, akkor az emberi tapasztalatnak nincs értelme.

Ha elismerjük, hogy ezeknek a bűnös embereknek az alapelvei tartalmaznak bizonyos 
mértékű  objektív  érvényességet,  akkor  az  általános  kegyelem  Ridderbos  által  támogatott 
elképzelésének természetes eredménye az evangélium objektív állításainak leszállítása, tehát 
Istennek és a szolgáinak a bűnös emberekhez szóló felhívásának leértékelése lesz.

Visszakerültünk  hát  az  önmagát  Isten  Ígéjeként  azonosító  Szentírás,  valamint  a 
Szentírásban  vázolt  ama  igazságrendszer  kérdéséhez,  egyedül  amelyből  kiindulva  van  az 
emberi  tapasztalatnak  minden  egyes  vonatkozásában értelme.  A természeti  teológiának az 
előző fejezetben, valamit az általános kegyelemnek a jelen fejezetben tárgyalt elképzeléseit 
magukat is az önmagáról bizonyságot tevő Szentírásból kiindulva kell értelmezni. Ha ezeket a 
Szentírástól  függetlenül  használjuk azért,  hogy a segítségükkel  létrehozzuk a kvázi-,  vagy 
teljes  semlegesség területét  azok között,  akik hisznek Istenben,  és azok között,  akik nem, 
akkor  apologetikailag a haszontalannál  is  rosszabbak. Akkor ugyanis  lehetetlenné  teszik a 
világos különbségtételt a keresztyén és a nem keresztyén álláspontok között. S így a hitetlen 
sem látja  meg  világosan,  miért  kell  feladni  a  saját  álláspontját.  Ha megengedjük,  hogy a 
tapasztalat bármely összetevőjét a saját alapelveiből kiindulva értelmezze anélkül, hogy ezzel 
megsemmisíteni magának a megérthetőségnek az elképzelését, akkor teljes joggal állíthatja: 
nincs ok, amiért  ne értelmezhetné a maga alapelveiből  kiindulva a tapasztalat  egészét.  „A 
tanúim vagytok.”  Ez  Isten  szövetségi  Ígéje  azokhoz,  akiket  megváltott.  Ők  csakis  akkor 
lehetnek tanúk, ha bizonyságot tesznek arról az Istenről, Aki nem tehet mást, mint Önmagával 
tesz  Önmagáról  bizonyságot.  A  keresztyének  csak  akkor  tehetnek  bizonyságot  erről  az 
Istenről, ha alázatosan,  de bátran kimondják,  hogy csak eme Isten létezésének,  valamint a 
világegyetemnek,  mind minden összetevőjében eme Isten kijelentésének az előfeltevésével 
van bármiféle alapja az ember magyarázó erőfeszítéseinek.
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Második rész: A vizsgált ellenvetések

9. fejezet: Teológiai problémák

Az olvasónak most  már  tisztességes  minta  áll  a  rendelkezésére  arról,  hogy én mit 
hiszek,  és  miképpen  próbálom  azt  védeni.  Ez  lehetővé  teszi  a  számára,  hogy  megítélje 
kritikusaim által felvetett egyes pontokat. Ezek közül néhánynak a tárgyalása során az első 
rész mintáját fogom követni. Először a teológiai természetű ellenvetéseket vesszük fontolóra. 
Azután  következnek  a  létezéssel,  a  tudással,  és  az  erkölccsel  kapcsolatosak.  Végül,  az 
apologetikai módszeremmel kapcsolatosakat fogjuk elemezni.

1. A Biblia

Az  előző  szakasznak  meg  kellett  győznie  az  olvasót  arról,  hogy  egész 
gondolkodásomat a Bibliára, mint Isten tévedhetetlen Ígéjére alapozom. Erősen ragaszkodtam 
az önmagáról bizonyságot tevő Szentíráshoz.183

1. Én tehát elleneztem a hagyományt és a Szentírást egyenrangúnak tekintő katolikus 
nézetet.

2. Kritizáltam a Szentírás evangelikál (arminiánus és lutheránus) nézetét,  mert ezek 
nem  követelik  meg,  hogy  az  emberi  elme  minden  tanításában  vesse  magát  alá  a 
Szentírásnak.184

3. Elleneztem a Szentírás modernista, „szakértői tekintély” nézetét.185

4.  Elvetettem a  Szentírás  neo-modern  (barthiánus)  nézetét,  mert  elutasítja,  hogy a 
Szentírás szövegét közvetlenül Isten Ígéjével egyenlővé tegye.186

5.  Elvetettem  az  empirikusok,  a  racionalisták,  az  idealisták,  a  realisták,  a 
pragmatikusok,  stb.  nézeteit,  mert  az  ő  gondolkodásuk inkább az  emberi  tapasztalatokon, 
semmint a Szentíráson alapszik.

A gondolkodásom szerkezetéről tehát aligha mondható, hogy „a hegeli racionalizmus 
és  a  modern  egzisztencializmus”  tájékoztatja,  amiképpen  Daane  állítja.  Az  általános 
kegyelemről szóló kicsiny könyv, melyre korlátozza az értekezését minden más, általam írt 
kiadványhoz hasonlóan a Szentírásból származtatja a szerkezetét. A keresztyének Istenéről az 
alábbiak  olvashatók  benne:  „Ezt  az  Istent  a  Biblia  szavahihetősége  alapján  fogadjuk  el. 
Egyedül  a  Bibliában  hallunk  efféle  Istenről.  S  az  efféle  Isten  ahhoz,  hogy  egyáltalában 
ismerhető legyen, nem ismerhető másképp, mint az Ő önkéntes kijelentése alapján. Őt tehát 
annak kell ismerni, ami, és egyedül a szavahihetőség alapján ismerhető annyira, amennyire 
ismert”.187

Sokkal  valószínűbbnek  látszik  majd  engem  azzal  vádolni,  hogy  a  Szentírás 
szélsőséges,  semmint  laza  nézetét  vallom.  Nem  hiszem  ugyanis,  hogy  igaz  lenne  annak 
kimondása:  minden  ortodox  protestáns  a  Szentírásnak  ugyanazt  a  nézetét  vallja.  Azt 
állítottam,  hogy a  református  hit  magában foglalja  a  Szentírás  református  tantételét  is.  A 
református hit abban különbözik az evangelikalizmustól, hogy utóbbi kevésbé hűen biblikus a 

183 A Szentírással kapcsolatos nézeteim részletesebb tárgyalása megtalálható a Keresztyén tudáselmélet című 
tanmenetben. Ez 1953 nyarán íródott, még azelőtt, hogy a cikkek megjelentek volna a Kálvin Fórumban.
184 V. ö. a Torch and Trumpet magazinnal, 1. kötet, 4 és 6. szám
185 V. ö. „A természet és a Szentírás című cikkemmel a The Infallible Word-ból,egy philadelphiai szimpóziumon, 
1946-ban.
186 V. ö. az én The New Modernism, Philadelphia, 1947 című könyvemmel, és “Has Karl Barth Become 
Orthodox?” a Westminster Theological Journal, 1954. májusi számából
187 8. oldal
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tanításait illetően, mint az előbbi. Ez amiatt a tény miatt van így, mert az evangelikalizmus 
tulajdonít  az  embernek  bizonyos  fokú  függetlenséget.  S  ez  magában  foglalja  azt  az 
elképzelést, hogy miközben a Szentírás azt akarja: a saját állítása alapján fogadjuk el Isten 
Ígéjének, az evangelikalizmus a Szentíráson kívül keresi a „megbízhatóság motívumait”.

Mikor  a  református  teológusok  csatlakoznak  az  evangelikálokhoz  az  efféle 
„megbízhatósági motívumok” keresésében, akkor ennek mértékéig állítom, hogy nem hűek az 
önmagáról bizonyságot tevő Szentírásról alkotott nézetükhöz. A „biblikus, vagy református 
történelemfilozófia  előfeltételezi  az  önmagáról  tanúbizonyságot  tevő  és  önmaga 
azonosításának  forrásaként  megjelenő  Bibliát,  illetve  előfeltételezett  általa”.188 „Pontosan 
mivel  Isten  olyan  féle  Isten,  mint  amilyen,  az  Ő  kijelentése  az  eset  természeténél  fogva 
önmagáról tesz bizonyságot.”189

Nos, a Szentírás efféle „szélsőséges” nézetéről mondhatjuk,  hogy „biblicizmushoz” 
vezet.190 A biblicizmus alábecsüli Isten általános kijelentésének értékét.

De miért kell az önmagáról bizonyságot tevő Biblia elképzelésének magában foglalnia 
Istennek  a  világegyetemben  adott  kijelentésével  bármiféle  igazságtalanságot,  vagy 
lebecsülést?  Isten  egész  kijelenése  önmagáról  bizonyságot  tevő.  A  világegyetem  minden 
ténye Istent jelenti ki világosan. Még a világegyetemben levő „gonosz” is Istennek az ember 
bűnével  szembeni  haragját  fejezi  ki.  „Konkrétan,  meg kell  jegyezni,  hogy az olyan  Isten, 
Akiről a Szentírás beszél, mindenütt önmagáról bizonyságot tevő.”191

Ezen  kívül  a  Paradicsomban  a  természetfeletti  kijelentés,  azaz  a  gondolati 
kommunikáció  Isten  részéről  együtt  járt  Istennek  a  teremtett  világegyetemben  adott 
kijelentésével. A természeti kijelentés tehát még a bűn tényétől függetlenül is megkövetelte a 
természetfeletti  kijelentést.  Ádámnak még a Paradicsomban is  figyelembe kellett  vennie a 
természetes környezet összes tényét annak a célnak a fényében, amit Isten állított az ember elé 
a természetfeletti kijelentésében.

A bűn belépése után Isten az Ő kegyelmében kijelentette az ember és a világegyetem 
megváltásának tervét.  S ez a természetfeletti  megváltó kijelentés az, amit leírva találunk a 
Bibliában.  Az  tehát  nem  becsüli  le  a  természeti  kijelentést,  ha  kimondjuk:  a  helyes 
megértéséhez a Szentírásban kijelentett igazságrendszerből kiindulva kell értelmezni.

A Szentírás viszont nem látható annak, ami, ha a Szentlélek bizonyságtétele nem teszi 
lehetővé az ember számára, hogy a Bibliát,  azzal együtt  pedig a természeti kijelentést is a 
valódi fényükben lássa.

A másik velem kapcsolatos vád az, hogy úgy gondolkodom a Bibliáról, mint ami egy 
következtetéses igazságrendszert tár elénk. Daane beszél az „absztrakcionizmusról, ami Van 
Til  teológiáját  jellemzi”.192 Herman  Hoeksema  „elvont  módszert  alkalmazott  az  általános 
kegyelem tagadására”, de „a teológiája többi részét tekintve nem elvont teológus”.193 Engem 
azonban az elejétől a végéig megköt az „egzisztencialista dialektika”.194

Cecil  de  Boer  hasonló  ellenvetést  fogalmaz  meg,  mikor  ezt  mondja:  „Az  új 
apologetika hajlamos úgy beszélni Istenről, mintha Ő lenne egy következtetéses rendszer fő 
premisszájának a végső előfeltevése”.195 Jesse de Boer megjegyzi: „Mikor úgy beszél, mintha 

188 Keresztyén tudáselmélet, 15. oldal
189 Ugyanott, 17. oldal
190 Masselink azzal vádol, hogy a református körökben létezik a gondolkodás egyfajta rekonstrukcionista 
mozgalma. Ezt a mozgalmat nevezi biblicisztikusnak, s engem is besorol ebbe a mozgalomba.
191 Keresztyén tudáselmélet, 17. oldal
192 A Theology of Grace, p. 60. oldal
193 27. oldal
194 60. oldal
195 Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember. 5. oldal
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Isten   ’része’  lenne  egy  ’igazságrendszernek’,  Van  Til  kívül  helyezkedik  a  klasszikus 
keresztyén gondolkodásmódokon”.196

A tények azonban teljesen mást mutatnak. A Bevezetés a keresztyén teológiába című 
tanmenetben elhangzik, hogy Isten felfoghatatlan az ember számára, mert független és önálló. 
Az ember az eset természeténél fogva nem találhat semmit ebben a világegyetemben, ami ne 
ezt a felfoghatatlan Istent jelentené ki. Minden dolog a világegyetemben az Isten akaratából 
történt  teremtésénél fogva létezik. S az ember semmit sem tudhat Isten céljáról a dolgokkal 
kapcsolatosan, csak a rájuk vonatkozó természetfeletti gondolati kijelentésből. Az ember nem 
ismerhet semmit Isten természetéről, még kevésbé vonhat le arról következtetéseket, kivéve, 
ha  Isten  önkéntes  kijelentéssel  kijelent  valamint  Önmagáról.  S  véges  teremtményként  az 
ember nem képes másra, mint Isten kijelentésének analogikus reprodukciójára.

Ebből következik, hogy az egyház hitvallásai nem alkotnak következtetéses, Isten fő 
fogalmából  levezetett  rendszereket.  Ezek  inkább  nyilatkozatok,  melyek  tartalmazzák  az 
Istennel,  és  a  világhoz  való  viszonyával  kapcsolatos  igazság  amennyire  csak  lehetséges 
minden  összetevőjét.  Van  következetesség  ezekben  a  hitvallásokban,  de  az  nem  a 
következtetés következetessége. Krisztus kettős természetének híres tanítása, amiképpen azt a 
kalcedoni hitvallás előadja, azt a tényt  mutatja be, hogy az egyház nem akarta a Szentírás 
látszólagosan  ellentmondó  anyagait  alárendelni  egy  következtetéses  rendszer 
követelményeinek.

A Keresztyén tudáselméletben részletesebben is foglalkoztam ezzel a kérdéssel.
Én  azonban  természetesen  vallom,  hogy  amiről  a  Szentírás  beszél,  az  nevezhető 

helyesen  igazságrendszernek.  Isten  a  Szentírást  az  Ő  Ígéjeként  azonosítja.  S  Ő  Maga, 
amiképpen beszámol nekünk róla, belsőleg ön-koherens lényként létezik. Mikor tehát a Biblia 
azt tanítja, hogy Isten az Ő tervével felügyel  mindent, amiknek meg kell lenni, azzal nem 
tanítja egyben azt is, hogy Isten nem felügyel mindent, amiknek meg kell lenni. Ha ez volna a 
helyzet, Isten ígéretei és fenyegetései értelmetlenek lennének.

Ezen a ponton a kálvinizmus és a lutheranizmus, amiképpen Francis Pieper előadja a 
Keresztyén  dogmatika  című  munkájában,  elválnak  egymástól.  A  Szentírás  bárhová 
követésének  kétségtelen  vágyával  Pieper  valójában  azt  vallja,  hogy  bárhová  vezetheti. 
Taníthatja, hogy „Isten azt szándékozza, ami soha nem lesz elérve”. Istennek „szándékában 
áll üdvözíteni a világot Krisztuson keresztül”. Mindazonáltal „Isten célja nem valósul meg az 
emberiség egy részénél”.197

Ez a megközelítés a jellegében irracionalista. Ha Isten akaratának, vagy rendeletének 
ellene  lehet  állni,  akkor,  ahogyan  Luther  mondja,  Ő „egy nevetséges  Isten”.  Hatalmának 
természete  megkülönböztethetetlen  lesz  az  emberi  ok  természetétől.  A  megkülönböztetés 
Isten, mint eredendő és végső ok, valamint az ember, mint származtatott és függő ok között, 
eltöröltetik. Akkor Luther szavai alkalmasak: „Ha azonban nem ismerem a különbséget a mi 
tevékenységünk és Isten hatalma között, akkor Magát Istent sem ismerem”.

S akkor nyilvánvaló, hogy Isten református tantétele, miszerint Ő felügyel mindent a 
tanácsvégzésével,  amiknek  meg  kell  lenni,  valamint  a  Szentírás  református  tantétele, 
miszerint  egy  abszolút  igazságrendszert  tartalmaz,  együtt  állnak,  vagy  buknak.  A 
lutheránusok  és  az  arminiánusok  ellenzik  az  elképzelést,  mely  szerint  végső  soron  Isten 
felügyeli minden ember sorsát. Számukra ez determinizmus, és nincs összhangban az ember 
szabad akaratával. Az evangelikalizmus szerint az ember szabadsága magában foglalja még 
az  Isten  terve  meghiúsításának  képességét  is.  Mikor  Ádám  szabadnak  teremtetett,  ez  az 
evangelikál szerint magában foglalja, hogy a végső értelemben volt szabadsága vétkezni, vagy 
nem vétkezni. A két lehetőség egyformán végső volt.

196 Ugyanott, 12. oldal
197 Francis Pieper: Christian Dogmatics, St. Louis, 1950, 2. kötet 27. oldal
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Az  evangelikalizmussal  szemben  a  református  keresztyén  azt  vallja,  hogy  a  két 
lehetőség nem volt egyformán végső. Ádám tényleges választás elé került. A saját, valamint 
utána minden ember sorsa függött ettől. A rossz választással ugyanis kiűzik a Paradicsomból. 
Emiatt  a  rossz  választás  miatt  Krisztus  megváltásának  munkája  az  emberek  megmentése 
végett  az  eljövendő haragtól,  szükségszerűséggé vált.  Ami  azt  illeti,  igaz marad,  hogy az 
ember  eme  bukása  nem  Isten  tervén  kívül  történt.  Kifürkészhetetlen  akaratából  tetszett 
Istennek, hogy Ádám elbukjon.

Az evangelikál a kálvinistát emiatt az álláspontja miatt deterministának nevezi. Úgy 
véli:  az  emberi  felelősséget  védelmezi  a  kálvinistával  szemben.  A  kálvinista  elképzelés, 
miszerint  az  emberi  választások az Isten tervén belül történnek,  számára  látszólag  megöli 
azok jelentőségét. De elfelejti, hogy ennek egyetlen alternatívája az, hogy az emberi választást 
megtegyük a vákuumban, a véletlenben történőnek. Valaki vagy Istent és az Ő tervét teszi 
meg  az  ember  lehetőségeinek  forrásává  és  kötöttségévé,  vagy  a  véletlent,  tehát  a  tiszta 
eshetőséget teszi meg forrássá és kötöttséggé mind Isten, mind az ember számára.

A. Daane ellenvetései

Daane a történelmi református álláspont ellen voksol ebben a dologban. Az Általános  
kegyelemben szóltam Kálvinnak a Pighiusszal szemben megfogalmazott érveiről. (Ezzel majd 
ismét  foglalkozunk,  mikor  eljutunk a  másodlagos  okok valóságának  kérdéséhez.)  Védtem 
Kálvin  nézetét,  mely szerint  a  másodlagos  okoknak nem dacára  annak a  ténynek,  hanem 
pontosan amiatt a tény miatt van valódi jelentőségük, hogy az egyetlen végső Okkal, vagyis 
Isten tervével összhangban működnek. Pighius azt állította, hogy amíg az emberi akarat nem 
végső, addig nem szabad, tehát nem is felelős. Kálvin azt állítja, hogy az ember választása 
pontosan azért szabad és felelős, mert belül van Isten végső akaratán, így tehát alá van annak 
vetve.

Daane  ezt  mégis  determinizmusnak  nevezi.  Én  az  Isten  tervén  kívüli  végső 
eshetőségek ellen érveltem. Daane arra a következtetésre jut, hogy én tehát tagadom „azokat a 
tényleges  eshetőségeket,  melyek  nem  válnak  ténylegességekké  a  történelemben”.198 Ami 
Pighiusszal volt a helyzet, ugyanaz Daane-val is: az igazi eshetőség lehet Isten tervén kívüli, 
és annak is kell lennie. Amiképpen Pighius deterministának nevezte Kálvin álláspontját, úgy 
nevezi  Daane  az  én  álláspontomat  a  Kálvinról  mondottak  újbóli  leszögezésével 
deterministának.

Nem csoda tehát, hogy a nézeteim számára racionalistáknak is tűnnek. A kálvinista azt 
vallja, hogy Isten felügyel mindent, amiknek meg kell lenni. Számára a végsőleg lehetséges 
csak  az,  amit  Isten  eltervezett,  hogy  ténylegesen  bekövetkezzen.  A  Szentírás  református 
elképzelése,  amint  már  megjegyeztük,  előfeltételezi  ezt,  és  előfeltételezett  általa.  Az 
evangelikál azonban determinizmusról és racionalizmusról beszél, mikor efféléket hall. Daane 
is ekképpen cselekszik.

Daane  azonban  többet  is  tesz,  mint  egyszerűen  csak  egymás  mellé  állítja  az 
arminiánus  és  a  kálvinista  álláspontot  az  emberi  választás  kérdésében.  A  Kierkegaard’s  
Concept  of  the  Moment (Az  indíték  kierkegaardi  elképzelése)  című  disszertációjában 
bámulatát fejezte ki a történelemnek eme egzisztencialista filozófus által alkotott elképzelése 
iránt.  Kierkegaard  nem hisz a  Szentírás  Istenében.  Nem gondolja,  hogy Isten rendelkezik 
közölhetetlen  attribútumokkal,  miután  önálló.  Nem  hisz  az  időbeli  teremtésben,  vagy  a 
történelmi bűnbeesésben. Valójában hevesen ellenezte mindezeket az igazságokat. Számára 
ezek csak részét képezik az igazság Rendszerének. Ő nem tesz különbséget a rendszer nem 
keresztyén, hegeli elképzelése között, mely körülveszi Istent, és Isten belső, önálló létezése 
között. Számára bármilyen rendszer, legyen az keresztyén, vagy nem keresztyén, meg nem 

198 A Theology of Grace, 68. oldal
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engedett dolog. Röviden, Kierkegaard felcserélte Hegel nem keresztyén „racionalizmusát” a 
saját  ugyanúgy  nem keresztyén  „irracionalizmusával”.199 A  Lezáró  tudománytalan  utóirat  
című munkájában hosszan érvel az ellen, hogy a történelemben bárhol azonosíthatóan létezett 
volna abszolút igazság. Gondolkodását nyilvánvalóan Immanuel Kant alapelvei irányítják, aki 
számára minden, amit az ember ismer, az emberi elméhez viszonyított. Kierkegaard nézetei 
ugyanolyan határozottan ellentétesek a történelmi keresztyénséggel, mint Hegel nézetei.

Daane  azonban  mégis  mély  szimpátiával  beszél  Kierkegaard  eme  modern, 
egzisztencialista irracionalizmusáról. „Hegel rendszerének szétzúzása és a keresztyénség újra-
bemutatása a keresztyéneknek,  ezzel  annak megtanítása az embereknek,  hogy mit  jelent a 
létezése – ez volt az a feladat, aminek Kierkegaard odaszánta a törékeny testet, de tisztánlátó 
értelmet,  a  kiszárító  szarkazmust,  de  a  humor  csillogását.”200 Meg  kell  hagyni,  Daane 
kritizálja Kierkegaardot, de úgy beszél Kierkegaardnak az indítékról alkotott fogalmáról, mint 
ami „a keresztyén hit felé irányul”.201

Részleteiben idézem Daanet ebben a vonatkozásban.
A valamivé válás Hegel számára fogalmi valamivé válás volt. Most rájövünk, hogy 

Kierkegaard  számára  a  válni  valamivé  paradox,  és  a  paradox  „qua”  felülmúl  minden 
racionális  felfogást.202 Abbéli  hitében,  hogy  a  hegelianizmus  nemcsak  az  erkölcsöt  és  a 
keresztyénséget semmisítette meg, de magát a létezést is, valamint a létezést, mint a mulandó 
és az örökkévaló egyesüléseként meghatározva Kierkegaard a Lezáró tudománytalan utóirat 
című legalapvetőbb munkájában a végesből és az örökkévalóból kiindulva szavakba önti a 
racionalizmus  általa  történő  egész  megközelítését,  s  kritizálja  Hegelt  az  időről  alkotott 
elképzelése miatt.203 Közvetlen kijelentésre nincsen lehetséges hitbeli válasz. Az, hogy vajon 
Kierkegaard  elemzése  helyes-e  az  isteni  motívummal  kapcsolatosan  az „inkognitó”  forma 
számára,  olyan  kérdés,  melynek  nem  kell  minket  feltartóztatni,  mivel  nem  tartozik  az 
értekezésünk tárgyához. Ő azonban kétségtelenül helyesen állítja: Isten nem vágyik arra, hogy 
elborítson  minket  a  Róla  szóló  közvetlen  kijelentéssel,  hanem  olyasfajta  kapcsolatot 
foganatosít,  amely  szükségessé  teszi,  hogy a  hívő,  tehát  az,  aki  hisz,  egyedül  a  hit  által 
viszonyuljon Hozzá. Az, hogy ez a Valaki szolgai formában az Isten, biztos, hogy közvetlenül 
nem érzékelhető semmiféle  emberi  képességgel.  A puszta emberi  észlelés csak annyit  tud 
mondani,  hogy ez  „testemből  való  test,  és  csontomból  való  csont”.  Bármiféle  kielégítőbb 
észlelésnek el kell ismernie a kijelentés fontosságát, miszerint „nem a test és vér jelentette ezt 
ki neked”, azaz nem Krisztus teste és vére, s nem is a te tested, és véred, Péter, „hanem az én 
mennyei  Atyám”.  Még  Jézus  csodái  sem  közvetlen  kijelentései  Istennek  a  maga 
közvetlenségében, mert a csodákként való felfogásuk attól az előzőleg már létező hittől függ, 
hogy ez a Valaki Isten. Sőt, a csodák konkrét kijelentő célja is rajtuk kívüli,  amiért  is az 
Újszövetség  soha  nem  beszél  a  csodákról  másként,  mint  a  „jel”  elképzelésével 
összekapcsoltan,  s miután a jel  mindig önmagán kívülre mutat,  így azt  jelzi,  hogy még a 
csodák kijelentésszerű jelentősége sem a közvetlenségben rejlik. S Jézus csodái nem is arra 
voltak  szánva,  hogy  az  Ő  isteni  mivoltának  egyértelmű  bizonyítékai  legyenek.  Az  efféle 
bizonyítási módszer alkalmatlan lenne egy olyan korban, amikor a csodákat nem tekintették 
valamiféle rendkívüli eseményeknek, mert a Mt12:27 szerint a néphit a csodatétel képességeit 
még a farizeusok fiainak is megadta.

199 Azért teszem ezeket a fogalmakat idézőjelbe, mert úgy vélem, hogy Hegel „racionalizmusa” irracionalizmust, 
Kierkegaard „irracionalizmusa” racionalizmust is foglal magában. Az ellentét ezek között a racionalizmus-
irracionalizmus ama sémáján belül vannak, ami minden nem keresztyén gondolkodást jellemez.
200 Daane disszertációja gépelt formában hozzáférhető a Princeton Teológiai Szemináriumon, ahová 1947-ben 
került letétbe. Az idézet a 13. oldalon található.
201 Ugyanott, 14. oldal
202 Ugyanott, 47. oldal
203 Ugyanott, 63. oldal
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S nem létezik Isten „közvetlen felismerése” sem a természetben. A természet valóban 
Isten munkája, de csak Isten kezének munkája van közvetlenül jelen, Maga Isten nem. Ez az 
isteni meghatározhatatlanság, hogy Isten abszolút semmi bizonyossal sem rendelkezik arról. 
Közvetlenül senkinek sem tűnhet fel, hogy Isten létezik, mégis, maga a láthatatlansága felel 
meg a mindenütt jelenvalóságának… Ha Isten közvetlenségben volna adott a természetben, 
akkor  elérhető  lenne  a  közvetlen  és  külsődleges  kapcsolat.  A  közvetlenség  megfelel  az 
esztéticizmusnak,  s  a  közvetlen  Isten-kapcsolat  a  pogányság  lényege,  de  Isten  qua 
„incognito” a természetben megsemmisíti a közvetlenséget, s ezzel rákényszeríti a hitet, hogy 
felvállalja  Isten  megkeresésének  fáradságát  az  öntevékenységen  keresztül,  ami  magában 
foglalja a bensőségesség kiözönlését.204 A lényegi paradoxon az, hogy Isten emberi egyénné 
lett,  azaz  az  örökkévaló  a  saját  természetével  ellentétessé,  mulandóvá  vált.  Ez  pedig  egy 
paradoxon, s az efféle paradoxonban benne rejlik a bűn lehetségessége.205

Ebből az álláspontból kiindulva bárki megértheti a motívumot, ami Kierkegaardnak az 
apologetikával szembeni erőteljes elutasítása, valamint a paradoxonnal fennálló kortársiasság 
szükségességéhez  való  ragaszkodása  mögött  húzódik  meg.  Semmiféle  spekulatív,  vagy 
történelmi  bizonyíték  sem  állhat  az  egyén  és  Krisztus  között  úgy,  hogy  Krisztust 
dicsőségesnek  láttassa,  ezzel  megakadályozza,  hogy  az  egyén  csak  a  megaláztatás,  a 
paradoxon, a megbotránkozás Krisztusát lássa, akiben az illető hihet. Krisztus esztétikus, vagy 
racionális megdicsőülése ugyanis olyanná teszi Krisztust, akit az emberek ismerhetnek, vagy 
bámulhatnak, de pont ezzel a jellel teszi Őt valami hihetetlenné.206 A szerző meggyőződése, 
hogy Kierkegaard legsúlyosabb kritikája a valóság fenti három magyarázatával szemben azok 
indítékainak  kritikája.  Az  is  a  szerző  meggyőződése,  hogy  Kierkegaard  legalapvetőbb  és 
legmeghatározóbb  kategóriája  az  indítékról  alkotott  fogalma,  ami  meghatározza 
gondolatainak  és  írásainak  sajátos  jellemzőit  és  motívumait.  Ezen  a  ponton  jelenik  meg 
Kierkegaardnak a nem keresztyén gondolkodásra vonatkozó leghatékonyabb kritikája,  s itt 
teszi meg a legnagyobb hozzájárulását a keresztyén gondolkodáshoz. A következő fejezetben 
közelebbről is meg fogjuk vizsgálni Kierkegaard indíték-fogalmát.207

Eddig tehát kiderült, hogy Daane (a) magáévá teszi az elképzelést, miszerint van igazi 
történelmi lehetségesség, ami független Isten tervétől, és (b) kifejezi a szimpátiáját, ha ugyan 
nem  a  teljes  egyetértését  Kierkegaard  indíték-fogalmával,  mely  szerint  a  történelem 
hátterében nem áll Isten terve, és a történelemben nem fejeződik ki közvetlenül és világosan 
Isten akarata. Ezekkel a pontokkal összhangban vádol engem Daane azzal, hogy racionalista 
álláspontra helyezkedtem, mert védem az elképzelést, mely szerint létezik Isten, Akinek van 
terve  a  történelem számára,  s  Aki  ezt  a  tervet  közvetlenül  és  világosan  megismerteti  az 
emberrel a Szentírásban.

Az  Új modernizmusban  védtem azt  az  elképzelést,  miszerint  a  keresztyénség  nem 
következtetéses  rendszer,  vagy  ama  valóság  összetartozásának  összetevője,  amelyről  az 
idealisták  beszélnek,  azonban mégis  közvetlenül  azonosítható,  és  értelmesen védhető.  Azt 
állítottam, amit teszek is folyton, hogy amíg nem előfeltételezzük a Biblia Istenét, addig nincs 
racionalitás  az  emberi  tapasztalatban.  Az  embereknek  nincs  mentségük  rá,  amiért  nem 
imádják Istent.

Mindez szöges ellentétben áll Kierkegaard nézeteivel.  Kierkegaard számára ugyanis 
nem létezik  Isten  világos,  sőt  még csak közvetlen  kijelentése  sem a természetben,  sem a 
Szentírásban. Így nem létezhet a keresztyénség intellektuális védelme sem. S Daane mindkét 
dologban egyetért Kierkegaarddal.

204 Ugyanott, 73-74. oldalak
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Először is Daane elveti a Kálvin által oly erőtejesen kihangsúlyozott nézetet, miszerint 
Isten világosan beszél az emberhez a természetben és a történelemben. Mikor az emberek 
látják, hogy a bűn büntetlen marad, mondja Kálvin, ebből arra kellene következtetniük, hogy 
lesz  eljövendő  végítélet.  Kezdettől  fogva  minden  ember  képviselve  volt  Ádámban.  S 
Ádámnak Isten természetfeletti kijelentést adott a történelemmel kapcsolatos céljáról. Ezért a 
kijelentésért,  ami  összekapcsolódott  a  Paradicsomban  a  természeti  kijelentéssel,  felelős 
minden ember. Nincs mentségük.

Daane  azonban  úgy  érvel,  mintha  az  embereknek  volna  mentségük,  mivel  a 
történelemben adott kijelentés „nem teljes, és soha nem döntő”. Daane az alábbiakat mondja 
Krisztusról, és a történelemmel fennálló viszonyáról:

Ez nem szükségszerűen annak tagadását jelenti, hogy a történelem tartalmaz kijelentést Krisztusról. A 
szerző Kierkegaard mindazonáltal hisz abban, hogy igen, de tagadja, hogy a történelem bármely része döntő 
bemutatóját adja Istennek Krisztusban. A történelem bizonyosan kijelenti Krisztust, de a történelem mindig is 
egy befejezetlen folyamat, így tehát a kijelentés sem teljes és sohasem meggyőző. Mikor a történelmi folyamat 
befejeződik,  csak  akkor  lesz  a  kijelentés  döntő.  Mivel  azonban  ez  a  történelem  „telos”-a,  így  egyben  a 
történelem  „finis”-e  is.  Addig  azonban  az  igazaknak  hit  által  kell  élniük.  Így  Kierkegaard  Indítéka  a 
kortársiassághoz való ragaszkodásán keresztül megakadályozza a keresztyén hitet abban, hogy egy intellektuális, 
vagy történelmi dolog merő ismeretévé váljon. Az Indíték válik az „intelligam ut credo” tagadásává.208

Másodszor, Daane azt vallja, hogy Kierkegaard indíték-fogalma megvédi a keresztyén 
vallást az összes úgynevezett intellektuális védelmezőktől. Ezt mondja:

Kierkegaard Indítéka védelmet jelent a keresztyén teológiában mindig is jelen levő kísértéssel szemben, 
hogy a vallást mint „credo ut intelligam”-ot védjék. Az Indíték nemcsak ahhoz ragaszkodik, hogy Krisztus csak 
hit  által  ismerhető,  de  ahhoz  is,  hogy a  hit  örökre  hit  marad,  és  nem megy keresztül  az  ismeretté  történő 
átalakuláson.209

Az  Új  modernizmusban azt  állítottam:  a  Kierkegaardéhoz  hasonló  álláspont,  mely 
tagadja, hogy Isten közvetlen és világos kijelentése bárhol megtalálható lenne, irracionalista. 
Azt is állítottam, hogy ha vesszük a Szentírás Istenét, mint gondolkodásunk előfeltevését, ez 
adja nekünk a szilárd, az egyetlen szilárd érvet Isten létezése mellett, mert ezzel az Istennel 
létezik értelmes alap az emberi megtapasztalás számára, s efféle Isten nélkül ez az alap nem 
létezik. Kierkegaarddal együtt azonban Daane is egy kalap alá veszi a hegelianizmust és a 
történelmi keresztyénséget, s „racionalistáknak” bélyegzi mindkettőt. Az egyetlen rendszer-
elképzelés, ami szóba jön, a nem keresztyén, melyben

… a gondolkodás a részleges felfogásának cselekedetében elvonatkoztatással eljut az egyetemességéhez 
és ezzel maga mögött hagyja a részlegességet, aminek következtében eljut egy elvont egyetemességhez.210

Ez  Kierkegaard  nézete  a  gondolkodás  funkciójáról.  Daane  azonban  látszólag  nem 
ismer  mást.  Mikor  én  abból  a  szempontból  kritizálom Kierkegaardot,  hogy  Isten  a  saját 
tervével felügyeli a történelmet, az én kritikámról azt mondja, hogy „a létezésen kívül álló 
kezdeményezte”.211

Ezen a ponton Kierkegaard komoly figyelmeztetést ad a absztrakcionizmussal szemben a teológiában, 
amit a holland teológia nem mindig került el, s ennek következtében néha abba az irányba mozdult el, amerre 
hajlamossá vált tagadni a létezés és a történelem érvényességét… Mikor Isten tervét úgy alkalmazzák, hogy 
Isten  viszonyát  a  világgal  és  a  világ  viszonyát  Istennel  racionalizálják  és  rögzítik,  azaz  Isten  terve  válik  a 
gondolkodás és az élet normájává a létezést megelőzően, az élet értelmetlenné válik, s Istenek a világgal fennálló 
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viszonya  örökkévaló-statikus,  semmint  mulandó-dinamikus  viszonnyá  alakul.  Azokhoz,  akik  ezt  a  teológiai 
módszert használják, Kierkegaard ezt kiáltja: „El a spekulációtól”.212

Mielőtt hallgatnánk erre a figyelmeztetésre, emlékeznünk kell arra, hogy Kierkegaard 
számára  a  „spekuláció”  magában  foglalja  a  történelemben  adott  közvetlen  és  befejezett 
kijelentést is. Az „El a spekulációtól”, amiképpen Kierkegaard gondolkodik a spekulációról, 
magában  foglalja  az  „El  a  Bibliától!”  felszólítást,  amiképpen  a  történelmi  keresztyénség 
gondolkodik  a  Bibliáról.  Ragaszkodni  ahhoz,  hogy  a  teológia  helyszínei,  amiképpen  a 
református  teológusok  vezetik  elő,  megakadályoznak  bennünket  abban,  hogy  Krisztussal 
szembetalálkozzunk nem más, mint odafigyelni Kierkegaard figyelmeztetésére. Kierkegaard 
Krisztusát sehol sem lehet megtalálni. S az ő Krisztusában vetett hit a semmibe vetett hit.

A  református  teológusok  nem  így  szoktak  beszélni.  Mikor  Daane  ennyire  védi 
Kierkegaard  álláspontját,  valaki  nem  tehet  mást,  mint  csodálkozik,  hogy  vajon  a 
gondolkodásának szerkezetét a Bibliából veszi-e, vagy abból az egzisztencializmusból, amit a 
Princeton Szemináriumban tanítottak az 1929-es újjászervezése óta.

Az  én  gondolkodásom  szerkezete  egyszerűen  biblikus  a  szó  ortodox  értelmében. 
Daane nem adta, és nem is képes adni semmi bizonyítékát az ellenkezőjének. Sok bizonyíték 
van azonban arra, hogy álláspontommal szembeni ellenvetései,  miszerint én racionalista és 
determinista vagyok, a Kierkegaard irracionalizmusa iránti szimpátiájából fakad.

Daane  ama  vádja  mögött,  miszerint  az  én  gondolkodásom  nem  biblikus,  hanem 
spekulatív,  a  Szentírás  más,  a  református  teológia  által  történelmileg  kialakítottól  eltérő 
elképzelése húzódik meg. A református teológia úgy gondolkodik a Szentírásról, mint Isten 
akaratának  közvetlenül  megfigyelhető  kifejezéséről  az  ember  számára.  A  modern 
egzisztencializmus viszont azon az elképzelésen alapszik, hogy az emberi tapasztalat alkotja 
meg  annak  mércéit  és  ideáljait  mozgás  közben.  Mert  a  „létezni”  nem  foglal  magában 
semmiféle tudást az abszolút igazság útjáról. Daane gondolkodására látszólag nagyon mély 
hatást gyakorolt a nem keresztyén gondolkodás eme modern formája.

B. Jesse De Boer nézete

Valami  hasonlót  kell  kijelenteni  Jesse  De Boer  vonatkozásában  is.  Neki  is  más  a 
nézete a Szentírásról és a történelemről, mint amit a református teológia vall. Ahogyan Daane 
gondolkodására a dialektikus egzisztencializmus volt befolyással, úgy befolyásolta Jesse De 
Boer gondolkodását a „klasszikus realizmus”.  Ez a tény különböző dolgokban mutatkozik 
meg.

A Notes on the Relation of Theology and Philosophy (Megjegyzések a teológia és a 
filozófia  viszonyáról)  című  cikkében  elemzi  a  Christianity  and Reason  (Keresztyénség  és  
gondolkodás)  című  könyvecskét.  E  könyvecske  szerzői  közül  az  egyikük  esetében  sem 
látszik,  hogy bármit  is  vallanának,  ami  csak  távolról  is  emlékeztetne  a  Szentírás  ortodox 
nézetére,  vagy  a  Szentírásban  található  igazságrendszerre.  Howard  Dykema  Roelofs  az 
Emmausba tartó két emberrel foglalkozik. Mit láttak és ismertek ők fel?

S akit felismertek, az nem az ember Jézus volt. Ha Ő lett volna, akit felismernek, a tanítványokban új 
kételyek  ébredtek  volna:  vajon  Jézus  tényleg  meghalt,  nem fog-e  hamarosan  ismét  meghalni,  de  most  már 
örökre?  S vajon az  eltűnése  nem keltett  volna újabb problémákat?  A két  ember mégis  Jeruzsálembe sietett 
beszámolni: látták Krisztust! Azaz, Krisztust ismerték fel, nem Jézust, ezért számolhattak be róla, s ezért nem 
okozott az eltűnése problémát. Így az ítélőképesség tárgya arra szolgált,  hogy bemutasson valamit, ami nem 
önmaga: a természetes jelentette ki a természetfelettit. Ez a minta áll fenn Krisztus összes megjelenésében a 
feltámadás  után,  s  ez  tűnik  fel  az  égő  csipkebokorban,  valamint  a  Sámuel  által  hallott  hangban.  Néha  az 
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érzékelhető objektum egy csoda, ez azonban mégis természetes ama jellemzőinek vonatkozásában,  melyeket 
felfogunk.213

Roelofs  szerint  Jézus  nem a Krisztus,  Ő csak egy mutató  Krisztusra.  Mikor Jézus 
kijelenti Magát Tamásnak, és azt mondja, hogy bocsássa az ujjait az oldalán lévő sebekbe, az 
ítélőképesség eme „tárgya” nem Krisztus, hanem csak mutató Krisztusra. S mikor Jézus Maga 
értelmezi  a  saját  életét  az  Ószövetségből  kiindulva  Isten  tévedhetetlen  kijelentéseként  az 
eljövendő  Messiás  vonatkozásában,  Roelofs  ahhoz  ragaszkodik,  hogy  a  félreérthetőség  a 
vallásos  adatok  területén  kitörölhetetlen.  „A  teológia  tehát  nem  képes  alátámasztani  a 
következtetéseit  kijelentő,  vagy ellenőrző  eljárásait  az  adatokhoz történő visszatéréssel.  A 
kétértelműség az adatokban kitörölhetetlen.”214 Roelofs eme nézetét képviselve mondja Jesse 
De Boer:

Mind  az  adataiban,  mind  a  magyarázatában  fellelhető  kétértelműség  miatt  a  teológia  nem  képes 
bemutatni a következtetéseit, ezért lehetséges in toto elvetni a teológiát anélkül, hogy hülyék volnánk. A teológia 
megerősítése csakis a cselekvésben, az ima és az engedelmesség életében található. Miért hagyja Isten, hogy így 
legyen? Talán a szabadságunk megőrzése érdekében. Ha Isten önfeltárása kényszerítő lenne, akkor nem volna 
szabadságunk arra, hogy higgyünk Benne, vagy figyelmen kívül hagyjuk Őt.215

Meg kell hagyni, Jesse De Boer álláspontja nem azonos Roelofséval:

Roelofs végkövetkeztetése  nem elégít  engem teljes mértékben ki,  és  másokat sem elégíthet  ki.  Azt 
hiszem, hasznos lehet egy kritikus számára újra fontolóra venni Kuhn esszéjének következményeit, megjegyezni 
magának Roelofsnak néhány megjegyzését, és eltöprengeni Hammond és Wild írásain.216

Jesse De Boer mondja:

Roelofs  megjegyzi,  hogy  zavaró  a  teológiában  az  egyetemes  szkepticizmus  alapján  kételkedni.  Ez 
azonban nemcsak zavaró, de tanulságos is: amíg a teológia és a vallásos megtapasztalás (beleértve a kijelentés 
átvételét is) nem képes védeni, vagy feltételezni a gondolkodás hatékonyságát bármilyen objektum ismeretének 
vonatkozásában, addig nem folytathat beszélgetést Istenről. Roelofs meg van róla győződve, hogy a gondolkodás 
képes olyan objektumot ismerni, mint például a víz. Ha azonban ez így van, akkor vajon nem látta-e el máris az 
afféle  filozófiák  megpróbálásának  feladatát,  melyek  teljességgel  összeegyeztethetetlenek  az  istenismeret 
megszerzésével?  Az,  amiképpen  Kuhn  bemutatja  az  afféle  típusú  teológiák  gyengeségét,  melyek  kérdéses 
filozófiai  téziseket  karolnak  fel,  rámutat  egyfajta  kritikai  tevékenység  szükségességére  és  lehetségességére, 
amely megóvja a tevékenységek alapját, még ha csak negatív dialektikával is. A teológiának szüksége van a 
jóváhagyó lételméletre, mondja Kuhn. Wild írása erős és őszinte érv az afféle előfeltevés mellett, amelyet meg 
kell tenni, ha egyáltalában lennie kell bármiféle metafizikának, vagy teológiának…

Végül  pedig  ajánlani  szeretném  Hammond  esszéjét,  mint  hozzájárulást  annak  a  fajta  (a  lényegét 
tekintve analogikus) gondolkodásnak a világos tanulmányozásához, mely belép a vallásos megtapasztalás és a 
teológia szerkezetének magyarázatába. Ahol Roelofs a magyarázat felismerésére készít fel minket, ott Hammond 
a benne rejlő gondolkodás szerkezetét tárgyalja.217

A fenti idézetek természetesen magukban foglalják az apologetika kérdését is. Most 
azonban csak azoknak a szerzőknek a Szentírásról alkotott nézetéről beszélek, akikkel Jesse 
De Boer az egyetértését fejezi ki.

Roelofs  álláspontja  összeegyeztethetetlen  a  Szentírás  ortodox  elképzelésével.  Az 
ortodox nézet azt vallja, hogy a Szentírás tévedhetetlen magyarázatát adja a benne feljegyzett 
megváltás  eseményeinek.  Roelofs  számára  a  Szentírás  efféle  elképzelése  nemcsak 
szükségtelen,  de  egyenesen  lehetetlen  is.  Isten  egyszerűen  nem  képes  világossá  tenni 
Önmagát a számunkra.
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Minden eszköz vonatkozásában létezik egy, a képességeink által meghatározott küszöbszint. Láthatjuk 
a  villámlást,  megtanulhatjuk,  miképpen  lehet  azt  létrehozni,  s  bizonyíthatjuk  tudásnak  az  ismereteinket  a 
villámlás felkérésre történő létrehozásával. De mivel lehet bizonyossá tenni Isten létezését a mennyben? Jellel? 
Minden jel  megköveteli  a  magyarázatot,  és  minden magyarázat  kétértelmű.  A saját  jelenlétével?  Nem mint 
emberi formában megtestesülttel. Ez megpróbáltatott, de nem vezetett eredményre. A jelenlétnek Istennek kell 
lennie az Ő saját természetében, pusztán csak Önmagaként. S az embernek látnia és ismernie kell. Nem lehet 
ijedtség,  vagy a jelen függetlenségünk és szabadságunk megsemmisítése.  Minden kétséget  kizáróan tudnunk 
kell, hogy Isten létezik, mert látnunk kell Őt szemtől szemben, s meg kell erősödnünk annak vonatkozásában, 
amit  látunk, egy második rátekintéssel  is.  Ezt  kell  tennünk, és megélnünk.  Sőt,  fenn kell  tartani  a  jelenlegi 
képességünket is az Ő figyelmen kívül hagyására. Ha nem tudtuk, akkor még ha megéltük is, nem leszünk többé 
szabadok.  Ez a tudás  kontra emberi  szabadság ügye.  Nem rendelkezhetünk mindkettővel  úgy,  hogy közben 
emberek is vagyunk. De a szabadság és a hit lehetséges.218

Roelofs  számára  a  Biblia  afféle  események  magyarázataként,  mint  amilyen  a 
megtestesülés, öröklötten kétértelmű. S ez, állítja, szükségszerűen van így. Miután emberek 
vagyunk, szabadok is vagyunk, és a szabadság nem fér össze a Szentírásnak, mint az emberi 
élet  abszolút  magyarázatának  az  ortodox  nézetével.  Azt  mondani,  hogy  létezik  egy 
ismeretanyag  a  Szentírásban,  amit  az  ember  a  saját  tekintélye  alapján  köteles  elfogadni, 
megkövetelné az embertől a szabadságának feladását. Az ő szabadsága abbéli jogában rejlik, 
hogy  felette  álljon  minden  magyarázatnak,  beleértve  az  Ó-,  és  Újszövetség  kánonjában 
található  magyarázatokat  is,  és  minden efféle  magyarázattól  független  mérce  szerint  ítélje 
meg valamennyit. Ez a mérce a gondolkodás, az a gondolkodás, mely az emberre jellemző, és 
őt szabadként azonosítja.

Ebben  az  életben  azonban  ezek  a  szabad  emberek  semmiféle  ismeretekkel  sem 
rendelkezhetnek  Istenről.  Mert  minden  tudás  ugyanis  a  magyarázat  kérdése,  és  minden 
magyarázat  öröklötten  kétértelmű.  Ha  a  szabad  embereknek  bármiféle  kapcsolatban  kell 
állniuk Istennel, akkor ennek a tudással szembeállított hit által kell történnie. Nem világos, 
hogy vajon a gondolkodás „bármiféle objektumokat” ismerő képessége lehetséges-e, amíg az 
istenismeret  nem lehetséges.  Mindenesetre  Roelofs  esetében  az  istenismeret  egyértelműen 
lehetetlen,  mert  magában foglalja  az öröklötten kétértelmű  adatok magyarázatát,  melyeket 
olyan magyarázatok szolgáltatnak nekünk, melyek magyarázóiban is legfeljebb csak hihetünk, 
de  nem  tudhatunk  biztosat.  Így  a  „bármiféle  objektumok”,  mint  például  a  víz  is  Isten 
létezésétől,  valamint  az  Isten  által  történt  teremtésüktől  és  gondviselő  felügyeletüktől 
függetlenül kell, hogy magyarázható legyen. Így a Biblia nem képes semmit kijelenteni az 
embernek  a  természetről,  vagy  a  történelemről,  azaz  a  fenomenális  világról.  S  ez  a 
fenomenális világ sem jelenti, vagy nyilatkoztatja ki Istent. Azaz, elmondhatjuk, hogy Roelofs 
álláspontjával  nincs jobban természeti  kijelentés,  mint  természetfeletti-megváltó  kijelentés. 
Az ember ugyanúgy nem tudhat semmit Istenről a természeti tüneményből, mint ahogyan a 
„vallásos tüneményből” sem. Mindkét esetben ugyanis egy olyan Istenről kellene tudnia, aki a 
„második  rátekintés”  mögött  áll.  S  az  efféle  tudás  nem  tudás,  hanem  hit.  Mindenesetre 
minden „vallásos tünemény” természeti tünemény, vagy azzal együtt jár. A Názáreti Jézus 
ember  volt,  s  mint  ilyen,  része  a  fenomenális  világnak.  Roelofs  szerint  nem  lett  volna 
azonosítható Isten Fiaként a történelemben. De ezt mondani egyenértékű annak tagadásával, 
hogy akár a természeti,  akár a „vallásos” tünemény Istent jelenti ki. Valaki vagy vallja az 
ortodox  keresztyénség  egész  rendszerét,  azzal  együtt  mind  a  természeti,  mind  a 
természetfeletti-megváltó  kijelentés  megérthetőségét,  vagy  tagadja  az  egész  rendszert. 
Roelofs tagadja az egész rendszert. S De Boer nem tiltakozik.

Jesse De Boer nagyon elégedett Kuhn álláspontjával is: „Nehéz azonban túlbecsülni 
Kuhn hozzájárulásának értékét, s én ezzel fogom kezdeni”.219 Kuhn megpróbálja bemutatni, 

218 Christianity and Reason, szerk. E. D. Myers, New York, 1951, 143-144. oldal
219 Calvin Forum, 1952,. május, 200. oldal
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mondja  De  Boer,  a  filozófia  néhány modern  torzulását.  Kuhn  megmutatta,  miképpen  (1) 
vetette  el  Pascal  Descartes  álláspontját,  (2)  tévesztette  össze  Kierkegaard  a  filozófiát  a 
hegelianizmussal, s (3) azonosítja Barth a gondolkodást azzal, aminek a Nietzsche és Kant 
által tanított modern pragmatista, vagy pozitivista mondja azt.

A gondolkodás, mondja Barth korlátozza a tárgyát, uralkodik a tárgyán és feltételezi az ismerő és az 
ismert azonosságát. Ez természetesen karikatúra, „semmi köze sincs” a platoni-arisztotelészi számvetéshez, mely 
szigorúan realista, és megköveteli az alany alávettetését a dolgok természetének.220

Ha  a  teológusok  a  filozófia  és  a  teológia  viszonyának  kiegyensúlyozott  nézetére 
vágynak,  állítja  Kuhn,  akkor  nem  szabad  úgy  tekinteniük  a  filozófia  eme  modern 
elképzeléseire, mint amelyek valóban a legjobban képviselik a filozófiát.

A  filozófia  eme  mozgalma  felszínesen  leírhat  úgy,  mint  ami  az  idealizmustól  vezet  a  naturalista 
pragmatizmushoz, s egyetemes tendenciáját  tekintve ez eltávolodás a klasszikus, azaz a platoni-arisztotelészi 
hagyománytól.221

Platon  és  Arisztotelész  gondolkodását  „az  uralta,  amit  Goethe  a  Seinsfrommigkeit  névvel  illet.  Ők 
vallásos,  félelemmel  vegyes  tisztelettel  közeledtek  a valósághoz,  mint  több-mint-emberi  látványossághoz…” 
Csak egy viszonylag nem régi időponttól kezdve kezdték a tudást uralomként értelmezni, vagy félreértelmezni. 
A pogány bálvány,  amit Barth legyőz,  nem hordozza magán egy görög isten jellemzőit.  Ő csak lekefél  egy 
modern vásári bóvlit a kandallópárkányról.

Kuhn érvelése, állítja De Boer, egyszerre pozitív és negatív. Negatív annyiban, hogy 
elveti  a filozófia modern,  idealista-pragmatista nézetét.  S pozitív annyiban, hogy visszahív 
minket  a  platoni-arisztotelészi  hagyomány  Seinsfrommigkeit-jéhez.  A  teológusok  nem 
beszélnének negatívan a filozófiáról,  ha annak látnák, ami ténylegesen a legfeljebb. Akkor 
inkább  örvendeznének  a  pozitív  lételméleti  alapnak,  amit  ennek  a  hagyománynak  a 
Seinsfrommigkeit-je  ad  a  keresztyénségnek.  „A  teológiának  szüksége  van  a  jóváhagyó 
lételmélet segítségére, mondja Kuhn”.222

Mi hát a természete ennek a jóváhagyó lételméletnek? Ez, amint már említettük, nem 
más, mint valahogyan úgy tekinteni a valóságra, amiképpen Platon és Arisztotelész tették. A 
reformátorok nem vették észre ezt a tényt.

Az ember  teljes  romlottságának  és  a  servum arbitrium-nak  a  tantételével  az  istenismeret  filozófiai 
megközelítése keveset ígérő kockázattá vált.223

Meg  kell  hagyni,  Kuhn  elmondja  nekünk,  hogy  „a  Biblia,  mint  Istennek  az  Ő 
választott  népe  iránti  bánásmódjának,  valamint  a  mi  Urunk Jézus  Krisztus  földi  életének, 
tanításának, szenvedésének, és feltámadásának dokumentuma a hitünk kijelentett alapja”. De 
mit kínál a Biblia? Kínál nekünk egy igazságrendszert, az Isten ember iránti bánásmódjának 
végső magyarázatát. Kuhn mondja:

A kijelentett igazság magunkévá tételének folyamatában megpróbáljuk elgondolni, s így felépíteni a 
teológiát.  Nyilvánvaló  azonban,  hogy  a  Biblia  által  szolgáltatott  anyagok  nem  elégségesek  a  teológia 
felépítéséhez.  Ugyanis  a  teológia  lényegében  rendszeres,  míg a Biblia  lényegében  történelmi.  A doktrínális 
építményének  felépítéséhez  a  teológiának  szisztematikus-konstruktív,  nem-bibliai  fogalmakra  van  szüksége. 
Ezeknek a fogalmaknak a megszerzése érdekében a teológiának a filozófiához kell fordulnia, s ezzel a görögök 
adósává válik.224

220 Ugyanott, 201. oldal
221 Christianity and Reason, 152. oldal
222 Calvin Forum, 1952,. május, 202. oldal
223 Christianity and Reason, 146. oldal
224 Ugyanott, 160. oldal
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A görögök adták meg nekünk az elmélet elképzelését.
Ennek a hellenisztikus theoria-nak köszönhetjük a csillagászatunkat és a fizikánkat, a repülőgépeinket 

és  atombombáinkat.  A  valóság  inkább  egészére,  semmint  valamely  korlátozott  összetevőjére  alkalmazva  a 
theoria nemzi a filozófiát. „Krisztus a bűnösöket megváltani jött a világba.” Ennek a kijelentésnek meg lehet 
érteni a jelentését, és el lehet fogadni anélkül, hogy bármennyit is foglalkoztunk volna a görög tudománnyal. De 
abban a pillanatban, hogy elégedetlenek vagyunk valamely elemi jelentéssel, megkérdezzük: „Mi a bűn?”, „Mi 
az ember,”, „Mi az üdvösség?” Más szóval, amint teológusokká válunk, olyan ügyletbe kezdünk, melyről az 
evangélisták és az apostolok semmit sem tudtak, de amit a görögöktől tanultunk meg.225

Kuhn  felfogja,  hogy  a  keresztyénségnek  szabadnak  kell  lennie,  hogy  túlléphessen 
Platonon és Arisztotelészen. De mégis:

A  lényegében  spekulatív  jellege  miatt  a  teológia  törekvése  nemcsak  általánosságban  a  görög 
tudománnyal vált történelmileg folytatólagossá, hanem főleg azzal a hangsúlyosabban görög vállalkozással, amit 
Arisztotelész  néha  „első  filozófiának”,  néha  teológiának  nevezett.  S  annyit  minimálisan  kimondhatunk: 
valószínűtlen, hogy a keresztyén teológia képes lenne elszakadni ettől az adoptált származástól anélkül, hogy 
ezzel meg ne semmisítené önmagát.

Ezt  a  formális  módszer  mellett  és  felett  álló  többletet,  amit  a  teológia  a  görögöktől  kap a  theoria 
következményeként, nevezhetjük jóváhagyó lételméletnek. Ez magában foglalja a következő alapelveket: (a) a 
valóság értelmes egésze a róla alkotott tudásunktól függetlenül létezik – ez a klasszikus realizmus alapelve. (b) 
az  ember  fel  van ruházva a valóság megértésének  -  képességével,  legyen  az bármennyire  homályos  – ez  a 
klasszikus racionalizmus alapelve. (c) a létezés és a jóság („érték”) összetartoznak. Felfedezvén azt, ami van, az 
ember rájön, hogy mit kell cselekednie – ez a klasszikus pragmatizmus alapelve. Ez a három alapelv alapvető a 
filozófiában  Platontól  kezdődően,  s  abban  az  állításban  foglaltatnak  össze,  hogy  „az  ember  rájön,  hogy  a 
kozmoszban él”.226

Ez tehát Kuhn hozzájárulásának végeredménye. Negatívan ez annak állítása, hogy a 
keresztyén  teológia  nem  képes  jó  viszonyban  élni  a  modern  idealizmussal  és 
pragmatizmussal.  Pozitívan  ez  annak  állítása,  hogy  a  keresztyén  teológia  nemcsak 
összhangban  van,  de  át  is  van  szőve  a  platoni-arisztotelészi  álláspont  „klasszikus 
realizmusával”.  Kuhn  azonban  világosan  érzi,  hogy  ez  a  „klasszikus  realizmus” 
ismeretelméletével átszőtt és attól függő teológia nem lehet ortodox teológia. Nem engedheti 
meg  azt  az  elképzelést,  mely  szerint  az  emberi  elme,  mint  teremtett  valami,  ab  initio a 
természetfeletti kijelentéstől, valamint a Szentlélek megújításától függ azért, hogy annak lássa 
a valóságot, ami valójában. Konkrétan nem engedheti meg azt az elképzelést, mely szerint a 
Szentírás Istennek az ember számára adott befejezett kijelentése.

Ebben a  dologban Kuhn álláspontja  az ortodox keresztyénség  szemszögéből  nézve 
semmivel sem jobb, mint bármely modern nézet, melyeket elvet. Mikor azt mondja, hogy a 
teológia „lényegében rendszeres, míg a Biblia lényegében történelmi”, azzal nem kevésbé veti 
el a kijelentés klasszikus keresztyén tantételét, mint azt Barth Károly teszi. Feltételezi, hogy a 
„történelmi” irracionális, s nem Isten tervének kifejeződése. Ennek megfelelően a teológia, 
mint  „rendszeres”  a  történelem  nyersanyagának  az  emberi  elme  által  történő  eredeti 
rendszerezését jelenti,  nem pedig a Szentírásban kijelentett  igazságnak a teremtmény általi 
újraértelmezését. S Jesse De Boer helyesli Kuhn fő nézőpontját.

Szólnunk kell néhány szót John Wild nézeteiről is.

Wild írása erős és őszinte érv amellett az előfeltevés-fajta mellett, amit meg kell tenni, ha léteznie kell 
bármiféle metafizikának, vagy teológiának.227

Wild beszél a „klasszikus realizmusról” is. Ő is ellenzett

225 Ugyanott, 161. oldal
226 Ugyanott, 161-162. oldal
227 Forum, 1952 május, 202. oldal
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… bizonyos fajta filozófiákat,főleg azokat beleértve, melyek mostanság gyakorolnak komoly hatást – a 
pozitivizmust,  a  naturalizmust  és  az  idealista  panteizmust.  [Ezek]  radikálisan  összeegyeztethetetlenek  és 
kibékíthetetlenek a keresztyénséggel.228

Wild három pontban foglalja össze pozitív nézeteit:

1. A világ véletlen, szubsztanciális entitásokból áll, melyek a valós viszonyoknak abban a rendjében 
léteznek, ami független az emberi véleménytől és vágytól. Ez a pluralista realizmus egyik kijelentése…

2.  Ezeket  a  valós  szubsztanciákat,  eseményeket  és  viszonyokat  az  emberi  elme megismerheti  úgy, 
amiképpen önmagukban léteznek. Ez a tétel az ismeretelméleti realizmus, vagy racionalizmus kijelentése…

3.  Az  efféle  ismeret,  különösen  az  emberi  természet  ilyeténképpen  történő  tárgyalása  megadhatja 
nekünk az emberi tevékenység szabad irányításának megváltozhatatlan alapelveit mind egyéni, mind társadalmi 
szinten.229

Majd később hozzáteszi:

Természetesen az alapvető ok, amiért hinnünk kell ezekben az alapelvekben az, hogy igaznak láthatóak, 
és ki fogják állni az egyéni értelem aprólékos vizsgálatát.230

Ez a három tétel,  állítja  Wild,  „határozott  összhangban állnak  a  hit  dogmáival”.231 

Továbblépve a természeti teológiát tárgyalja.
A természetes változás realista elemzésének adott hátterével a megfigyelt empirikus 

tényeken alapuló oksági érveket el kell fogadni.

A realista filozófia nem csak Isten létezését képes bizonyítani, hanem be tudja mutatni sok attribútumát 
is,  mint  például  az  abszolút  egyszerűséget,  a  transzcendenciát,  a  végtelenséget,  a  tökéletes  aktivitást,  a 
változatlanságot, az örökkévalóságot, a személyességet, a szabadságot.

…  és  végül  a  világ  Teremtője  nem  bármiféle  szükséges  kisugárzás,  hanem  a  választás  szabad 
cselekedete  által,  mely  se  nem  holmi  határozatlan  szeszély,  se  nem  bármiféle  erkölcsi  szükségesség 
eredménye.232

Természetesen  nem  kell  ahhoz  keresztyénnek  lenni,  hogy  valljuk  mindezeket  az  előbb  említett 
tantételeket. Ténykérdés, hogy a legtöbbet közülük vallották a nem keresztyén kultúrák filozófusai is, például 
Platon és  Arisztotelész.  Amit  kinyilatkoztattunk,  az  egyáltalában  nem vallás.  Pusztán  csak  szilárd  filozófia. 
Mindazonáltal a vallásos kijelentés előfeltételezi az ilyesmit.233

Az  emberiség,  mondja  Wild,  általánosságban  rendelkezik  efféle  homályos 
elképzeléssel Istenről:

Ez  az  ismeret  azonban,  még  ha  gondosan  megszövegezett  és  finomított  is,  csak  az  elsődleges  ok 
nyilvános ismeretét adja annak különböző hatásain keresztül. Nem mond azonban nekünk semmit annak belső, 
úgymond magánéletéről,  valamint a velünk szembeni magatartásáról. A dogmatikus teológia tartalma, amit a 
hitvallások foglalnak össze, olyan kijelentés, amit Magának Istennek az emberi történelem dolgába és testébe 
történő kitörése okoz.234

Ez a kitörés a megtestesülésben összpontosul.

228 Christianity and Reason, 25. oldal
229 Ugyanott, 26-27. oldal
230 Ugyanott, 28. oldal
231 Ugyanott
232 Ugyanott, 30. oldal
233 Ugyanott, 31. oldal
234 Ugyanott
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Isten mindig mindenütt jelen van, de nem olyan módon, amit közvetlenül megérteni és felfogni lennénk 
képesek. Ő örökkévaló: mi mulandók vagyunk. Ő anyagtalan, mi anyagiak vagyunk. A szakadék túlontúl széles. 
A természetünk korlátai következtében lehetetlenné teszi a számunkra, hogy bármiféle meleg, élő kapcsolatba 
kerüljünk egy ilyen  lénnyel.  Ahhoz, hogy élvezhessünk egy efféle  kapcsolatot,  Istennek be kellett  lépnie az 
anyagi világba, Magára kellett öltenie az emberi test összes korlátját, s élnie kellett a véges emberi életet Forma 
servi-ben. Ezen a módon érzékelhetően és fizikailag jelen lévőként vált a számunkra, s képes volt anélkül hatást 
gyakorolni az emberi történelem minden materiális eseményére,  hogy összeütközésbe került volna az emberi 
szabadsággal, ránk hivatkozva és emberként tevékenykedve az emberek között.235

S hogy Wild álláspontja sincs jobban összhangban a Szentírás klasszikus protestáns 
tantételével, mint Roelofsé és Kuhné, az rögtön világos. Wild számára Krisztus eljövetele a 
világba  nem  a  bűn,  hanem  az  ember  véges  mivolta  miatt  volt  szükségszerű.  Wild 
gondolkodása nem az ember eredetének és bukásának bibliai beszámolójából merít. Ennek a 
beszámolónak  az  alapján  Isten  bensőséges,  személyes  közösségben  járt  és  társalgott  az 
emberrel. Azért „fogantatik és születik minden ember bűnben”, mert Ádám, az összes ember 
képviselője, megszegte az Isten ővele kötött szövetségét. Elvileg most gyűlölik Istent és az 
embertársaikat. Isten egy népet váltott meg Magának az Ő Fia halálának árán. S a Szentírás 
Isten eme megváltó kegyelmének tévedhetetlen magyarázatát adja.

Miután  a  filozófusok  nem  hagytak  helyet  az  ember  bukásának  a  rendszerükben, 
mondja Kálvin, mindent zűrzavarba taszítottak. A rendszerükben nincs hely a bukás, így nincs 
hely  a  megváltás  számára  sem.  Wild  meglehetősen  következetesen  nem  hagy  helyet  a 
Szentírásnak, mint Isten Ígéjének a teljes életfilozófiájában.

Jesse De Boer mégis a legnagyobb dicséretet mondja róla:

Wild írása erős és őszinte érv amellett az előfeltevés-fajta mellett, amit meg kell tenni, ha léteznie kell 
bármiféle  metafizikának,  vagy  teológiának.  Biztos  azonban,  hogy  nem  lehetséges  ortodox,  még  kevésbé 
református teológia a Szentírás nélkül.236

Hosszabban időztem a Szentírás tárgyánál, mert ez minden ezután következő dolognak 
az alapja. A Szentírás ortodox protestáns tantétele nem illik bele a modern egzisztencializmus 
filozófiájába, amely iránt Daane akkora szimpátiát mutatott. De nem illik bele a „klasszikus 
realizmus” filozófiájába sem. Nincs több helye az ember, mint Istennek a történelem kezdetén 
bűnbe  esett  teremtménye  biblikus  képének  a  „klasszikus  realizmusban”,  mint  amennyi  a 
modern idealizmusban,  vagy pragmatizmusban.  A „klasszikus realizmusban” nem kevésbé 
feltételezik  az  embert  szabadnak,  mint  a  modern  filozófiában.  S  a  szabadnak  értelmezés, 
amint azt megjegyeztük, Roelofs, Kuhn és Wild esetében azt jelenti, hogy az ember felette áll 
az  élet  minden  magyarázatának,  amit  a  Szentírás  ad.  A klasszikus  realizmus  ugyanolyan 
ellenséges  a Szentírás elképzelésével  szemben,  mint  a modern  egzisztencializmus.  Ahhoz, 
hogy  elfogadhassa  a  Szentírást  a  szó  ortodox  értelmében,  a  „klasszikus  realizmusnak”, 
valamint a modern filozófiának meg kellene semmisíteni azokat az előfeltevéseket, amelykre 
épülnek.

2. Isten tantétele

Isten  tantételét  illetően  már  lehetek  rövid.  Az előző  szakasz kimutatta,  hogy Isten 
tantételét a Szentírásból veszem. John Vriend az alábbiakban foglalta össze a nézeteimet:

Ennek az Istennek azonban annak kell lennie, aminek Önmagát jelenti ki: a három személyben létező, 
önálló Istennek. Bármiféle csökkentés a kezdettől fogva végzetes. „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek mind egy-egy 
személyiség, és hárman alkotják a kimerítően személyes Istent. Létezik egy örök, belső, öntudatos kölcsönhatás 

235 Ugyanott, 32. oldal
236 Calvin Forum, 1952,. május, 206. oldal
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az Istenség három személye között… Mindegyik ugyanannyira Isten, mint a másik kettő… A sokféleség és az 
egység az Istenségben tehát egyformán végsők: ezek kimerítő kölcsönhatásban állnak egymással, de nem állnak 
kölcsönhatásban semmi mással.” Ezt a Szentháromságot nevezzük a lételméleti Szentháromságnak. A melléknév 
használatával  Van Til  az általános református  teológiát  követve próbálja  meg Isten fogalmát  ad intra,  vagy 
ahogyan Ő Önmagában létezik, érvényre juttatni, külön az Isten fogalmától ad extra, vagyis ahogyan Önmagán 
kívül létrehoz hatásokat. Mikor tehát így beszélünk a lételméleti Szentháromságról, akkor Istent a kozmosztól 
elkülönítve szemléljük, amely felett uralkodik.

Van  Til  szándékosan  beszél  az  Isten  létezésének  elkülönítése  ellen  az  Ő  természetétől.  Nem 
beszélhetünk értelmesen egy „valahogyan” létezőről, elkülönítve a „micsodaságától”. Az elnevezés nem jelent 
semmit a fogalmi tartalomtól elkülönítve. Abban a pillanatban, ha azt mondjuk, „ő”, felmerül a „ki” kérdés.237

Amint  az előző  szakasz  kimutatta,  s  amiképpen  Vriend is  megjegyezte,  Isten  eme 
elképzelése közvetlenül a Szentírásból származik.

Ezt az Istent a bibliai hitelesség alapján fogadjuk el. Egyedül a Bibliában hallunk erről az Istenről… Mi 
először nem Isten nélkül indulunk el azért, hogy megtaláljuk a legmagasabb rendű filozófiai fogalmat, amelynek 
szempontjából  gondolkodva  értelmezhetjük  a  valóságot,  s  nevezhetjük  ezt  a  legmagasabb  rendű  fogalmat 
isteninek. Ez volt, amint Wintelband elmondta nekünk, a görögök eljárása.238

Ez  volt  minden  nem  keresztyén  gondolkodás  eljárása  is.  Ebből  a  gondolkodásmódból  lettünk 
megváltva. Ezzel a gondolkodásmóddal csak egy véges Isten fedezhető fel.239

Másodszor  megfigyelhető,  hogy  gondosan  próbáltam  kombinálni  Isten  összes  fő 
attribútumát, amiképpen a Szentírásban ki vannak jelentve annak érdekében, hogy elkerüljem 
az egyetlen önmagában vett attribútumból levont következtetéseket.

Harmadszor  megjegyezhető:  kihangsúlyoztam Kálvin ama elképzelését,  hogy mivel 
Isten  önálló,  ezért  semmiféle  ismeret  nem  áll  az  ember  rendelkezésére,  csak  ami  Isten 
önkéntesen jelentett  ki  neki.  Nincs hozzáférés  Isten természetének a megértéséhez azon a 
kijelentésen kívül, ami Isten akaratával adatik az embernek.

Negyedszer  megjegyezhető,  amint  Vriend  is  joggal  jegyzi  meg,  hogy  én  a 
legfontosabbnak  tartom  a  különbségtételt  Isten  lénye  és  ad  intra munkái,  például  a  Fiú 
nemzését  az  örökkévalóságtól  fogva  az  Atyától,  és  a  Szentlélek  származását  az 
örökkévalóságtól  fogva  az  Atyától  és  a  Fiútól,  valamint  az  ad  extra  munkái,  például  a 
teremtés és a gondviselés között.

A. Daane ellenvetései

Mikor Daane tárgyalja a lételméleti Szentháromságról alkotott nézeteimet, azt mondja, 
hogy én úgy foglalkozom ezzel, mint egy elvont dologgal.

Miért nem engedi meg, hogy Isten erényei  szerves részévé váljanak az Ő magyarázata alapelvének? 
Hegel is a legmagasabb rendű konkrét egyetemességnek tekintette a Szentháromságot, de az ő gondolkodásában 
az tisztán formális, személytelen, és üres fogalommá vált, mely nem tartalmazta Isten egyetlen erényét,  vagy 
attribútumát sem. A Szentháromságnak,  mint konkrét  egyetemességnek a puszta elismerése nem biztosítja a 
magyarázat keresztyén alapelvét. Van Til figyelmen kívül hagyta ezt a meglehetősen nyilvánvaló tényt, mikor 
nem Isten kegyelmét, sem Isten valamely másik erényét, sem Isten összes erényét, sem Magát Krisztust, hanem 
az egy-sok alapelemet  választotta a történelem bármely és összes ténye  magyarázatának legmagasabb rendű 
alapelvévé.  Ez  vajon  nem  a  legmagasabb  rendű  elvonatkoztatás  cselekedete?  Vajon  a  Biblia  az  egy-sok 
alapelemet mutatja be a magyarázat legmagasabb rendű alapelveként? Ez van bemutatva a Bibliában úgy, mint 
kulcs minden probléma magyarázatához, beleértve a bűn problémáját is?240

237 Calvin Forum, a “How Do We Know?” („Miképpen ismerünk?“) című cikkben 1952. október, 34. oldal
238 History of Philosophy, Angol fordítás, New York, 1901, 34. oldal
239 Common Grace (Általános kegyelem), 8. oldal
240 Theology of Grace, 103. oldal

136



Azt  hiszem,  a  bizonyíték  nemcsak  garantálja,  de  kikényszeríti  az  ellentétes 
következtetést abból, amiből Daane mindezt levonta. Nincs semmi, amire én akkora hangsúlyt 
fektettem volna, mint arra, hogy a Biblia a keresztyén számára az információ forráskönyve 
Istenről önmagában és a világgal fennálló viszonyában. A keresztyénnek nem szabad sem a 
problémáinak megfogalmazását, sem az ezekre adandó válaszokat olyan filozófiából vennie, 
ami alapelveiben maga is nem a Szentírásból vétetett. A keresztyénnek még csak következtető 
módon sem szabad gondolkodnia  az Istenről  a  Szentírásból  vett  elképzeléséből  kiindulva. 
Mindig  meg  kell  kérdeznie,  mit  mond  maga  a  Szentírás  Istennek  a  világgal  fennálló 
viszonyáról. Mikor azzal vádolják, hogy ellentmondásos dologhoz ragaszkodik, továbbra is 
ragaszkodnia  kell  alapelvéhez,  tudván,  hogy  ami  az  ember  számára  az  ő  véges  mivolta 
következtében ellentmondásosnak látszik, az valójában nem ellenmondásos Istenben.

B. Az idealizmus Istene

A  vádnak,  miszerint  az  Istenről  alkotott  nézetem  hasonlít  az  idealista  filozófia 
nézetére,  a  bizonyítékot  illetően  nincs  több  alapja,  mint  annak  a  vádnak,  miszerint  én  a 
Szentháromságról úgy gondolkodok, mint az Egy-és-Sok elvont alapeleméről.  Az alapvető 
megkülönböztetés Isten  ad intra  munkái, és  ad extra  munkái között állandóan fellelhető az 
írásaimban annak érdekében, hogy különbséget tegyek a keresztyén gondolkodás, valamint a 
nem keresztyén gondolkodás valamennyi formája között. Vriend fejezte ki jól ezt a dolgot, 
mikor a nézeteim felvázolása során az alábbiakat mondta:

A  keresztyénség  ismeretelméletileg,  vagy  másképpen,  együtt  áll,  vagy  bukik  az  időbeli  teremtés 
tantételével. Bármiféle fusizás ezzel a tantétellel az egész rendszerre káros kihatással van. A panteizmus, vagy 
pankozmizmus alapvető eretnekség.

A  tantétel  nagyjából  azt  jelenti,  hogy  Isten  úgy  döntött:  időbeli  megtestesülést  ad  a  dolgok  előre 
értelmezett mintájának, melyek – mindegyik a maga kulcsában – közzéteszi az Ő attribútumainak fenségességét. 
Az ember, mint „az Ő remekműve, vagy önarcképe” lett kijelölve e teremtett birodalom régens-helyetteseként. 
Soha nem volt  szabad  azonban elfelejtenie,  hogy ő származtatott,  és  nem eredeti  tekintély.  A gondolkodás 
birodalmában  a  státuszához  illően  neki  a  minták  újraértelmezőjének  kellett  lennie.  Isten  megszabott  egy 
feladatot, aminek ellátásához őt tökéletesen felszerelte.241

Vriend  nem tett  többet,  mint  összefoglalta  azt,  amit  és  újra  és  újra  hangoztattam, 
mikor azt mondta, hogy az időbeli teremtés ugyanolyan fontos a számomra, mint Isten önálló 
létezése. S nincs a nem keresztyén gondolkodásnak egyetlen olyan iskolája sem, mely ellen én 
ne érveltem volna gyakrabban, az időbeli teremtés szükségessége mellett,  mint az idealista 
filozófia.

Ennek  dokumentálása  végett  idézem  a  Bevezetés  a  rendszeres  teológiába  című 
tanmenet  néhány  szakaszát.  A  2.  fejezet  foglalkozik  a  módszertan  kérdésével.  Miben 
különbözik a teológia keresztyén módszertana a többitől?

Beszélhetünk úgy a keresztyén teizmus módszeréről, mint a feltételes következtetés módszeréről. Ezzel 
kiemeljük a tényt, hogy a keresztyén teizmus módszerének létezik mind a priori, mind a posteriori aspektusa. 
Az  a  posteriori elem  abban  nyilvánul  meg,  amiről  Hodge  úgy  beszél,  mint  a  Szentírás  tényeinek 
összegyűjtéséről és elrendezéséről. Az a priori aspektus abban a tényben jelenik meg, hogy a Szentírás tényeit 
gyűjtjük össze, s nem a tényeket általánosságban. Vagy, mondhatjuk, hogy az  a priori elem abban a tényben 
rejlik, hogy a tényeket, melyekkel foglalkozunk, legalábbis a Szentírás fényében értelmezzük.242

Akkor viszont ez az indok azonnal elkülöníti a keresztyén módszert az olyan emberek 
idealizmusától, mint F. H. Bradley és F. Bonsaquet. S mi a különbség a keresztyénség és az 
idealizmus között? Ez összpontosítható az időbeli teremtésben, amit a keresztyénség állít, az 
241 Calvin Forum, 1952. október, 35. oldal
242 Bevezetés a rendszeres teológiába, 13. oldal (magyar fordítás)
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idealizmus pedig tagad. Az idealista a Valóságról beszél,  ami a számukra Istent és embert 
egyaránt  magában  foglalja.  S  aztán  ennek  a  Valóságnak  vannak  örökkévaló  és  mulandó 
összetevői.

Az idealista  logikatanár  számára  az  „örökkévalóság”  fogalma  valójában  nem jelent  többet,  mint  a 
mulandó dolgok  állandó aspektusait.  Bonsaquet  akkor  beszél  erről,  mikor  azt  mondja,  hogy a  valóság  egy 
örökkévaló újdonság. Elsősorban azt mondja, hogy „örökkévaló újdonság”, de másodsorban azt is mondja, hogy 
örökkévaló „újdonság”.243

Ezzel az idealista állásponttal szemben a keresztyén azt vallja, hogy

Mielőtt a világ lett, Isten már az örökkévalóságtól fogva létezett, mint független, önmagában zárt és 
önálló lény. Keresztyén szemszögből lehetetlenség Isten nemlétezésére gondolni. Azonban nagyon is lehetséges 
a  világ  nemlétezésére  gondolni.  Valójában  mi  abban  hiszünk,  hogy  a  világ  egykoron  nem  létezett,  Isten 
teremtette azt a semmiből.244

Látjuk tehát, hogy a keresztyén teizmus módszerét a lehető leggondosabban meg kell különböztetnünk 
az idealizmus filozófiájának módszerétől. Minden ragaszkodásával ahhoz a tényhez, hogy léteznie kell a tudás 
egy végső  a priori  aspektusának, az idealizmus egyidejűleg ahhoz is ragaszkodik,  hogy van a tudásnak egy 
ugyanannyira végső a posteriori aspektusa is. Ez azt jelenti, hogy az idealista logika számára ugyanúgy, mint a 
többi nem keresztyén logika számára is, a keresztyén Istenfogalom a kezdetektől fogva elvetendő. Bizonyosra 
veszik,  hogy a  világegyetem  ugyanannyira  végső,  mint  Maga  Isten.  Bizonyosra  veszik,  hogy Istennek  kell 
szolgáltatni a tudás a priori aspektusát, míg a világegyetemnek az a posteriori aspektust. Az egy és sok egyenlő 
végsőségét az Istenségben a világegyetemen kívül tagadják.245

A dolog summája az, hogy az idealizmus, mint bármely nem keresztyén nézet szerint 
„Istent  és embert  egymással  kölcsönhatásban állóknak kell  elképzelni”.  „Ezzel  szemben a 
keresztyénség  azt  vallja,  hogy  Isten  létezett  egyedül,  mielőtt  bármiféle  időbeli  létezés  a 
kezdetét vette volna”.

Mivel ugyanis Isten teremtette a világot, lehetetlenség, hogy ez a teremtett világ valaha is létre tudjon 
hozni olyan valóság-elemet, mely egyenrangú Vele.  A teremtés fogalma, ahogyan a keresztyének magukévá 
tették, a logika idealista fogalmát egyszer s mindenkorra lehetetlenné teszi. A keresztyénség Isten-fogalmában 
benne foglaltatik a teremtésről szóló tanítás; ha tagadjuk a teremtést, azzal tagadjuk a keresztyén Isten-fogalmat 
is. Egy teremtett lény, vagy a teremtett valóság egészében sem tud létrehozni olyan újdonság-elemet, mely egy 
szinten áll a Teremtő által szolgáltatott állandóság-elemmel. Ha valaki egyáltalán hisz a teremtés tantételében, 
akkor az illetőnek azt kell mondania, hogy a világegyetem újdonságeleme alá van rendelve Isten örökkévaló 
törvényének.246

Az időbeli teremtés tantételének jelentősége mondható, hogy „benne foglaltatik” Isten 
keresztyén  tantételében.  Vajon  ez  azt  jelenti,  hogy az  időbeli  teremtés  Isten  tantételének 
logikai származéka? Nem, pont az ellenkezője. A Biblia tanítja az önálló Isten tantételét. S 
tanítja az időbeli teremtés tantételét is. Az egyik értelmetlen lenne a másik nélkül. A Biblia ad 
egy  „tantétel-rendszert”.  Az  egyik  tantétel  beleillik  a  másikba.  Megtörtént  az  ember 
történelmi  bukása,  és  megtörtént  a  történelmi  megváltás  Krisztuson  keresztül.  Vajon 
törvénytelen dolog egy keresztyén számára azt mondani, hogy az egyik tantétel a másikban 
foglaltatik? Vajon az idealizmus bizonyítéka az efféle nyelvezet használata? Ha valaki nagyon 
világossá teszi, hogy (a) a Biblia, mint Isten tévedhetetlen Ígéje a forrása annak, amit tanít, (b) 
hogy  az  Istenről  vallott  tantétele  önálló  lénynek  tekinti  Őt,  Aki  végtelen,  örökkévaló  és 
változhatatlan a lényében, bölcsességében, hatalmában, és (c) hogy ennek az Istennek van egy 
terve,  melynek  alapján  létezésre  hozta  a  térben-időben  létező  világot,  akkor  vajon  nem 

243 Ugyanott, 14. oldal
244 Ugyanott
245 Ugyanott, 15. oldal
246 Ugyanott, 16. oldal

138



engedhető meg azt kijelenteni, hogy ezek a tantételek egymásban foglaltatnak? Mikor Cecil 
de Boer azt mondja, hogy én megpróbálom „a keresztyén vallás ügyét azzal alátámasztani, 
hogy  az  Isten  és  a  teremtett  világegyetem  között  fennálló  viszonyt  egyszerű  logikai 
kapcsolatra egyszerűsítem le”, s ezt cselekedve „az Istenséget annak a rendszernek a részévé 
redukálom, melynek a teremtés szintén a része”,247 ezt nem bizonyítja semmivel. Ha keresett 
volna erre bizonyítékot, meglátta volna, hogy az önálló Isten elképzelését, valamint az időbeli 
teremtés elképzelését tettem minden más elhangzottnak az alapjává.

C. Orlebeke problémája

Létezik egy kifejezésforma, melyet használtam, s amely önmagában hangozhat úgy, 
mint az idealizmus. Azt mondtam, hogy Isten magyarázata, az Ő gondolkodása megelőzi a 
tényeket, és alkotó, vagy elrendelő azok vonatkozásában. Orlebeke azt mondja, hogy ez felvet 
egy kérdést.

A kérdés ez: miféle viszony áll fenn az Isten tudása és a teremtett tények létezése között? Az ortodox 
keresztyénség azt vallotta, hogy a kozmosz az isteni teremtő cselekedet következtében kezdett létezni, s ezt a 
létezést állandóan az isteni erő tartja fenn. Azt is vallotta, hogy Istennek átfogó terve van a történelem számára, s 
minden egyes esemény az Ő akaratának megfelelően megy végbe, összhangban ezzel a tervvel. Továbbá, Isten 
szükségszerűen, átfogó módon és kimerítően ismer minden tényt a múltban, a jelenben és a jövőben egyaránt. 
Ezekkel az igazságokkal összhangban mondja Van Til professzor:

A Szentírás azt tanítja, hogy a világegyetemben minden tény Isten tervének köszönhetően létezik és 
működik.  Isten  számára  nem  léteznek  nyers  tények.  Ami  a  saját  létezését  illeti,  a  tény  és  a  magyarázata 
együttlétezők…  Ami  pedig  a  világegyetemet  illeti,  Isten  magyarázata  logikailag  megelőzi  az  összes  tény 
elnevezését és fogalmi tartalmát, amelyekből a világegyetem áll.

Némileg  radikálisabb  azonban  az  a  későbbi  kijelentés,  hogy  „a  keresztyénség  számára  Isten 
gondolkodása  elrendelő.  Isten  gondolatai  által  jutottak  létezésre  a  világegyetem  tényei.”  Itt  egy  szokatlan 
kétértelműség lappang. Egy dolog azt mondani, hogy Isten gondolatai logikailag megelőzik a tényeket, és más 
dolog azt mondani, hogy Isten gondolatai belépnek a tények létezésébe.  Vajon ezalatt azt kell értenünk, hogy 
Isten  tudása nem különböztethető meg a tudás tárgyától?  Ha lehetséges  azt  mondani,  hogy Isten  gondolatai 
elrendelők  a  tényekre  nézve,  akkor  nem kell  azt  is  mondani  egyidejűleg,  hogy  a  tények  elrendelők  Isten 
gondolataira, tehát Magára Istenre nézve?248

Itt a következő megjegyzéseket tehetjük. Az időbeli teremtés tantétele nem kevésbé 
hatja át a Keresztyén-teista bizonyítékokat, amiből Orlebeke idéz, mint a többi tanmenetet. S a 
teremtés Isten tervének a beteljesülése. Nos, és Spinoza ellen érveltem, aki viszont a tudás és 
a létezés azonossága mellett  érvel.  Gyakran érveltem Kant ellen is,  aki számára az ismert 
tények létezése a függetlennek feltételezett ember elméje alkotó, vagy elrendelő tevékenysége 
által történő rendszerezésüktől függ. Érveltem az idealisták ellen is, akik számára Isten és a 
világegyetem kölcsönhatásban állók. Érveltem más filozófiai iskolák, közöttük a klasszikus 
realizmus ellen is, s tettem ezt mindig azon az alapon, hogy tagadják az önálló Istent és az 
időbeli  teremtést,  így  a  világegyetemet  ugyanolyan  Isten-alkotóvá  teszik,  mint  amennyire 
Isten a világegyetem alkotója.

Orlebeke idézetének közvetlen szövegkörnyezetében az indoklásom a Kant korlátozó 
fogalma által befolyásolt kortárs tudományos ideállal foglalkozik.

Nehezebb  elképzelni  nagyobb  ellentétet,  mint  ami  e  között  a  kanti  korlátozó  elképzelés  és  Isten 
fogalma, mint a világ alkotó teremtője és a világegyetem tényeinek magyarázója között van. Előbbi az embert 
önmeghatározónak és Isten-meghatározónak képzeli. Utóbbi Isten fogalmaival értelmezi a valóságot. Előbbi az 
ember fogalmaival teszi ugyanezt.249

247 Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember, 5. oldal
248 Ugyanott, 15. oldal
249 Keresztyén-teista bizonyítékok, magyar fordítás, 58. oldal
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A bekezdésben, melyből Orlebeke azt a kijelentést idézi, miszerint Isten gondolatai 
elrendelők, ezt olvassuk:

Biztosak vagyunk Isten létezésében. Biztosak vagyunk abban, hogy a világegyetemet Isten teremtette. 
Biztosak vagyunk abban, hogy az ember bűnbe esett, mikor evett a tiltott fa gyümölcséből.250

Mikor  tehát  azt  mondom,  hogy  „Isten  gondolatai  által  jutottak  létezésre  a 
világegyetem tényei”, ezalatt ugyanazt értem, mint mikor azt mondom, hogy Isten terve által 
jutottak létezésre. Isten gondolkodása, vagy terve a világról a teremtés és a gondviselés által 
foganatosíttatnak. Azaz, a dolgok Isten terve következtében azok, amikké a teremtésben és a 
gondviselésben  (megvalósulva)  váltak.  Isten  gondolatai  ebben az  értelemben  elrendelők  a 
világegyetem  tényeinek  vonatkozásában.  Annak  a  ténynek  a  fényében,  hogy  az  egész 
tanmenet érvelése a korrelativizmus minden formája ellen szól, ésszerűnek látszik a szavaimat 
Isten gondolatainak elrendelő jellegéről a teremtett  tények vonatkozásában úgy értelmezni, 
hogy azok a teremtés és a gondviselés elképzeléseit fejezik ki.

250 Ugyanott, 60. oldal
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10. fejezet: Keresztyén metafizika

Mondják,  hogy  „Van  Til  számára  a  metafizikai  helyzet  csak  másodlagos 
jelentőségű”.251 Az első szakasz és az előző fejezet azt mutatták be, hogy ennek az ellenkezője 
igaz. Érdekelt vagyok a Szentírásból származó metafizika védelmében. Ez magában foglalja: 
(a)  az  önálló  Isten,  vagy  lételméleti  Szentháromság  tantételét,  (b)  ennek  az  Istennek  a 
teremtett valóságra vonatkozó tervét, vagy tanácsvégzését, (c) az időbeli teremtés tényét, mint 
a  világegyetem összes tényének az eredetét,  (d) Isten gondviselő felügyeletének tényét  az 
egész  teremtett  valóság  felett,  beleértve  a  természetfelettit  is,  és  (e)  a  világ  csodálatos 
megváltásának munkáját Krisztuson keresztül.

Ez a metafizika olyan egyszerű, és oly egyszerűen biblikus, hogy a nem keresztyén 
filozófusok azt mondanák rá: ez nem más, mint teológia.

Örülök az olyan keresztyén filozófusok munkáinak, mint Vollenhoven, Dooyeweerd, 
és  Stoker.  1926  óta  próbáltam  megérteni  a  munkáikat  és  hasznot  lelni  azokban,  de  a 
mindenféle háttérből jövő kezdő diákjaimnak ki kell hangsúlyoznom a fenti alapvető pontokat 
és világossá kell tennem azokat.

Ezért  rámutatok,  hogy  a  Biblia  igenis  tartalmazza  a  Valóság  elméletét.  S  ez  a 
valóságelmélet a kétszintű létezés elmélete. Az első az Istené, mint végtelen, örökkévaló és 
változhatatlan lényé, a másik a világegyetem, mely származtatott, véges, időbeli és változó. 
Egy álláspontot a legjobban a legalapvetőbb különbségtételén keresztül lehet megismerni. Az 
összes szó jelentése a keresztyén lételméletben az önálló Isten és a teremtett világegyetem 
közötti különbségtételtől függ.

A nem keresztyén  filozófia  története  megmutatja,  hogy monista  feltevésre  épül.  A 
gondolkodásában  nincs  helye  ama  fő  különbségtétel  számára,  mely  alapvető  az  igazi 
keresztyén  metafizikában.252 A  görög  filozófusok  a  többi  emberrel  egyetemben  Ádám 
leszármazottai voltak. Ők is Ádámban voltak képviselve, s Ádámban vétkeztek. Bűnösökként 
ők is ugyanúgy igyekeztek elnyomni a Teremtő-teremtmény megkülönböztetést, mint a többi 
bűnös.  Egyszerűen  azt  feltételezték,  hogy  a  Valóság  alapjában  véve  egyetlen,  s  azt 
feltételezték, hogy Istennek nincsenek közölhetetlen attribútumai. Mikor Thalész azt mondta, 
hogy „minden víz”, akkor ennek a monista feltevésnek a bizonyítékát adta.

A görög filozófiában nincs helye az önálló Istennek, aki emiatt az egész világegyetem 
felett áll. Meg kell hagyni, a görög filozófusok beszéltek a világegyetem felett és mögött álló 
Istenről.  De az így világegyetem felett állónak elképzelt istenféleség nem a világ Teremtője 
és Felügyelője volt. Ő, vagy inkább ez, határozatlan. 

A  görög  filozófia  istenéről  kétségtelenül  sokszor  beszéltek  úgy,  mint  objektíven 
létezőről.  S  én  nem minimalizálom a  különbséget  a  „klasszikus  realizmus”  és  a  modern 
idealizmus  között.  Bizonyos  értelemben  az  ókoriak  filozófiája  jobb,  mint  a  moderneké. 
Dacára a ténynek, hogy a modern gondolkodókkal egyetemben ők is feltételezik önmaguk és 
az egész világ végső és normális mivoltát, bizonyos mértékig elismerik, hogy a valóság és a 
törvény nem tőlük függ. Azonban még ezzel együtt  is a görögök nem kevésbé szövetség-
szegők, mint a modern gondolkodók. A magyarázatuk elfogadott  alapelve feltételezi,  hogy 
nem létezik Isten, Aki az ember Teremtője és Bírája.

Nem pusztán csak arról van szó, hogy a görögök nem hallottak egy efféle Istenről. 
Inkább arról, hogy Ádámban hallották ezt az Istent beszélni, s valójában Ádámban tagadták az 

251 Van Halsema a Calvin Forum 1953. decemberi számában, 85. oldal, lábjegyzet. Van Halsema nem idéz, és 
csak egyetlen utalást ad. Ez az utalás csak azt bizonyítja, hogy én nem fogadom el a brit empirizmus 
metafizikáját.
252 V. ö. A görög filozófia rövid ismertetését az Apologetika (1947) című tanmenetben, valamint mind az ókori, 
mind a modern filozófusok kiterjedt elemzését a Metafizika tanmenetben (1932).
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Ő létezését.  Ádámban, a képviselőjükben a többi emberrel  együtt  tagadták,  hogy a tér-idő 
valóság Istentől függ, mert Általa teremtetett és felügyelt. Ádámban az összes többi emberrel 
együtt  azt  feltételezték,  hogy  a  lehetségesség  nincs  alávetve  Istennek,  hanem  Isten  van 
alávetve az elvont lehetségességnek. Mikor Ádám – minden ember nevében is – elutasította, 
hogy  komolyan  vegye  Isten  figyelmeztetését  az  engedetlenség  büntetését  illetően,  azzal 
valójában azt mondta ki, hogy a világegyetem tényei és törvényei nem Isten ellenőrzése alatt 
állnak,  hanem  a  Véletlen  működteti  azokat.  Ez  a  végső  és  végleges  irracionalizmus. 
Egyidejűleg, az engedetlenség ugyanazon cselekedetével Ádám valójában azt is kijelentette, 
hogy  aminek  bekövetkeztével  Isten  fenyegetett,  az  nem  biztos,  hogy  be  is  következik. 
Feltételezvén,  hogy nem akart  meghalni,  úgy kell  őt  elgondolnunk,  mint  aki  elveti  annak 
elképzelését,  hogy  a  fizikai  és  lelki  halál  bekövetkezhet  a  tiltott  gyümölcsből  való  evés 
következményeként. Ez volt a végső és végleges racionalizmus.

Nos Ádám óta minden ember egyszerre a végletekig irracionalista és racionalista. Én 
azt vallom, hogy ez a közvetlen következménye annak, hogy Ádám bukása minden emberre 
elhatott. Természetesen csak a református teológia helyezkedik erre az álláspontra, jóllehet a 
Rm5:12, és a Szentírás más igehelyei világosan tanítják ezt.  Következésképpen a filozófia 
története másként néz ki a református gondolkodás szemszögéből, mint a katolicizmus, vagy 
az arminianizmus szemszögéből. A katolicizmus és az arminianizmus vallják az emberi akarat 
bizonyos  mértékű  szabadságát.  S  ezzel  együtt  elvetik  Ádám,  az  első  ember  képviselői 
pozícióját. Nem fogják fel, hogy az összes ember Ádámban történt bukásának következtében 
ők  is  bűnben  fogantattak  és  születtek,  ezért  el  akarják  nyomni  a  saját  teremtményi 
mivoltukkal kapcsolatos igazságot, még ha önmaguk ellenére bizonyos értelemben el is kell 
azt ismerniük.

Ennek a  hibának,  ennek a  nem biblikus  elemnek a  teológiájukban köszönhetően  a 
katolikus,  és  az  arminiánus,  vagy  evangelikál  másként  fog  gondolkodni  a  „klasszikus 
realizmusról,  mint  a  református.  A katolikus  és az evangelikál  nem érzékeli  az  elnyomás 
elemét,  mely tényleg  benne rejlik a görög filozófiában.  Hajlamos lesz szó szerint  venni a 
gyakran  nem keresztyének  által  írt  szövegkönyveket,  mikor  azok arról  beszélnek,  hogy a 
görögök  csodálatos,  ártatlan  gyermekek  voltak,  akik  először  találtak  egységet  az  emberi 
megtapasztalásban.  Nem fogják  észrevenni  a  görög filozófia  hátterében megbúvó  monista 
feltevést. Nem veszik észre, hogy amint a görögök istene benne foglaltatik a világban, vagy 
kölcsönhatásban áll azzal, úgy a világot és annak történelmét sem Isten terve felügyeli.

Talán mindennél fontosabb, hogy nem veszik észre: a „görög teizmus” nem szolgálhat 
alapul  a  keresztyénség  számára.  Arisztotelész  istene  például  legfeljebb  csak  a  specifikus 
egység  elvont,  személytelen,  nem teremtő  alapelve.  Egészen  lehetetlen  a  kozmikus,  vagy 
akozmikus egység eme alapelvét azonosítani azzal az elképzeléssel, hogy a Szentírás Istene 
egy.  Wild  teljesen  téved,  mikor  a  tárgyalt  esszében úgy beszél,  mintha  a  Szentháromság 
keresztyén  elképzelését  hozzá  lehetne  adni  az  Isten  egységének  görög  elképzeléséhez. 
Arisztotelész egyetlen istene csak akkor tartja meg egyetlenségét, ha elvonatkoztatva marad a 
világtól. Korrelatív sokfélesége a tiszta nemlétezés, vagy véletlenség világegyeteme.

Mikor  tehát  Arisztotelész  Istenét  a  tiszta  cselekvésnek  mondják,  ez  az  elképzelés 
kölcsönhatásban áll a tiszta lehetségesség, vagy véletlenség elképzelésével. Csak ha valaki a 
görög filozófia történetére Ádám képviselői jellegének fényében tekint, akkor nem fogja az 
illetőt becsapni a szavak hasonlósága.

Az  ehhez  hasonló  okok  miatt,  amiképpen  kimondtam  ezeket  a  különböző 
tanmenetekben, nem tudok osztozni a görög metafizika, valamint módosulásai és fejlődése 
iránti lelkesedésben, ahogyan azok kifejeződnek Cecil és Jesse de Boernél.

Vajon nincs jelentősége annak, hogy az emberek,  akiknek „klasszikus realizmusát” 
Jesse de Boer olyan bőségesen dicséri,  valamennyien a gondolkodás és a hit  viszonyának 
katolikus, vagy anglikán nézetét vallják?  Egyikül sem hiszi, hogy a Biblia története a szó 
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protestáns  értelmében  igaz.  Az  egyetlen  típusú  tekintély,  amit  képesek  beleilleszteni  a 
nézeteikbe, a szakértői tekintély. Maguk a görögök, főleg Platon, hajlandók voltak elismerni a 
szakértői  tekintélyt  a  második  legjobbként.  Az  emberi  faj  története  azonban,  ahogyan 
elhangzik abszolút tekintéllyel a Szentírásban, nem kapcsolható a „klasszikus realizmushoz”, 
csak erőszakkal.

A „klasszikus realizmus” azonban a modern filozófia  szülőanyja.  Windelband nem 
téved,  mikor  azt  mondja,  hogy az  emberi  önállóság  és  „szabadság”  „bensőségességének” 
alapeleme benne lappangott a görög nézőpontban. Ő csak abban tévedett, hogy kijelentette: 
ugyanez a lelkület  Szent Ágoston nézetének fémjele is. Szent Ágoston ugyanis keresztyén 
volt. Számára a hármas Isten az örökkévalóságtól fogva létezett önmagában és önmaga által. 
S Ágoston hitt az időbeli teremtésben, ami nem pusztán csak hiányzik a görög filozófiából, de 
azzal teljesen összeegyeztethetetlen is.

Azaz,  mikor  keresztyén  apologetikát  próbálunk  tanítani  az  embereknek,  s  ebben a 
folyamatban röviden áttekintjük a filozófia történetét, alapvető különbséget kell tennünk azok 
között, akik kegyelem által hiszik valamint azok között, akik nem hiszik a Biblia történetét.

1. Dr. Buswell ellenvetései

Nézeteim  kritikáját  írta  meg  dr.  ifj.  J.  Oliver  Buswell.  Az  alábbiakban  idézet 
következik a részletes válaszomból,  amit volt olyan kedves közölni a  The Bible Today (A 
Biblia  ma)  című  lapjában.  Ez  majd  megmutatja  az  én  valóságelméletem  természetét 
válaszképpen azokra a hasonló kritikákra,  melyek a  The Calvin Forum  cikkeiben jelentek 
meg. A cikk Istennel, valamint a világgal fennálló viszonyával, Ádám helyével, a másodlagos, 
vagy  teremtett  okok  és  az  esetlegesség  jelentőségével  foglalkozik,  amelyek  mindegyike 
felmerült már a jelen elemzésben.

A. Preszuppozicionalizmus

(1) A Biblia tévedhetetlen

Elsődlegesen  most  az  érdekel,  amint  mindig  is,  hogy  azt  tanítsam,  amit  a  Biblia 
tartalmaz a hit és a gyakorlat  tévedhetetlen szabályaként az igazság útján Istenről és az Ő 
emberrel, valamint a világgal fennálló viszonyáról. Mindent számba véve „a Szentlélek belső 
munkája miatt” hiszek ebben a tévedhetetlen könyvben, „mely az Íge által és az Ígével tesz 
bizonyságot a szívemben”.  Az önök olvasói beszerezhetik a  Why I Believe in God  (Miért  
hiszek Istenben)  című kis  füzetet,  melyben népszerű módon mutattam be a  nézeteimet  nt. 
Lewis Grotenhuistól, Rt. 2, Phillipsburg, New Jersey

(2) A Biblia Istene különbözik minden más Istentől

A  Biblia  Istenéről  beszélve  a  legfontosabbnak  hiszem,  hogy  először  Önmagában 
beszéljünk  Róla,  még  mielőtt  beszélnénk  a  teremtett  világgal  és  az  emberrel  fennálló 
viszonyáról.  A  református  teológusok  ezért  tesznek  különbséget  a  lételméleti  és  az 
üdvökonómiai Szentháromság között. Az előbbi a három Személyre utal az Istenségben az 
egymással fennálló viszonyukban, utóbbi ennek a hármas Istennek a munkáira vonatkozik a 
teremtett  világegyetem  vonatkozásában.  Én  megpróbálom  Kálvint  követni  annak 
kihangsúlyozásával,  hogy  a  három  Személy  között  nem  áll  fenn  lényegi  alárendeltség. 
Amiképpen  Warfield  mutat  rá,  mikor  Kálvinnak  a  Szentháromságról  alkotott  tantételéről 
beszél: „… az Atya, a Fiú és a Lélek mindegyik ez az egyetlen Isten, mindháromban megvan 
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a teljes isteni lényeg”.253 A tanmenetben, melyre ön hivatkozik, s amelyet ismer, én az egy és 
a sok, vagy az egység és sokféleség egyforma végsőségéről beszéltem az Istenségben. Azért 
használom ezt  a filozófiai  nyelvezetet,  hogy képes legyek jobban kifejezni  az  ellentétet  a 
Szentháromság  biblikus  elképzelése,  valamint  a  végsőnek  feltételezett  emberi 
megtapasztaláson alapuló filozófiai elméletek között. Mikor a filozófusok beszélnek az egy és 
a  sok  problémájáról,  ők  egyszerűen  csak  egységet  keresnek  az  emberi  megtapasztalás 
sokféleségében.  Annak kimutatása véget,  hogy egyedül  a keresztyénség rendelkezik azzal, 
amit  az  emberek  keresnek,  de  nem  képesek  megtalálni,  én  a  filozófia  terminológiáját 
használom, de mindig világossá téve, hogy amire gondolok, azt kizárólagosan a Bibliából, 
mint Isten Ígéjéből származtatom. „Csak egyedül a Bibliában hallunk ilyen Istenről. Egy ilyen 
Isten egyáltalában csak így ismerhető meg, nem tudhatunk Róla máshonnan, mint az Ő saját, 
önkéntes kijelentéséből. Így tehát azért [annak] kell megismerni, ami Ő Maga, s kizárólag 
csak annyira, amennyire a Szentírás tekintélye által megszabott mértékig megismertük.”254

Tegyük most ezt a két dolgot együvé, hogy (a) következetesen kihangsúlyoztam annak 
megkérdezése  szükségességét,  hogy  micsoda  az  Isten  Önmagában,  a  teremtett 
világegyetemmel fennálló viszonyát  megelőzően, és (b) következetesen elleneztem minden 
alárendeltséget az önálló Szentháromságon belül, így megmutatkozik majd, miért elleneztem 
a  korrelativizmust  Isten  és  a  világegyetem,  tehát  Isten  és  az  ember  között  is.  A 
korrelativizmus alatt egy kölcsönösen függő kapcsolatot értek, amilyen például férj és feleség, 
vagy egy korong konvex és konkáv oldala között áll fenn. Nem ismerem félreérthetetlenebb 
módját  az  azonosság-filozófia  összes  formája,  valamint  a  dialektikus  filozófia  és  teológia 
összes formája ellenzésének. Beszéltem erről az önálló Szentháromságról úgy is, mint „a mi 
konkrét  egyetemességünkről”.  Pusztán  csak  e  fogalom hangzása  alapján  vádol  ön  engem 
hegelianizmussal. Én világosan kikötöm, hogy az én Istenem pontosan az, amiről a hegeliánus 
azt mondja, hogy nem Isten, s ön mégis ragaszkodik hozzá, hogy én hegeliánus vagyok.

Továbbá azt is mondtam, hogy miután Isten önmagában létezik a világgal fennálló 
kapcsolatától függetlenül, Benne a gondolkodás és a létezés azonos értelmű. Talán nem így 
van? Vajon Isten tudata nincs kimerítően tudatában a létezésének? Vajon Brightmannal együtt 
ön is azt hiszi, hogy létezik egy „adott” elem Istenben? Isten világosság, és nincsen benne 
semmiféle sötétség.

(3) Isten rendelete felügyel minden dolgot

Azt  is  vallottam,  hogy az  önálló  hármas  Isten  „a  saját  akaratának  legbölcsebb  és 
legszentebb tanácsvégzésével az örökkévalóságtól fogva szabadon és megváltoztathatatlanul 
elrendelt mindent, amiknek meg kell lenni”. Erre gondolok, mikor azt mondom, hogy Isten a 
végső ok minden dolog mögött.  Ezzel a terminológiával én egyszerűen csak megismétlem 
Kálvin Pighiusszal szembeni érvelését az Isten örök predesztinációjá-ból.255 Kálvin a távoli és 
a  közvetlen okokról beszél.  Én egyszerűen a végső szót használom a távoli  helyett.  Nem 
gondolom,  hogy lényegi  különbség állna  fenn aközött,  ahogyan  Kálvin  a  távoli,  valamint 
aközött, ahogyan én a végső szót használom.

Kálvin  a  különböző  munkáiban  fenntartotta  Isten  rendeletének  minden  kiterjedő 
mivoltát. Ez, érvelt Pighius, megfelelt annak, hogy Istent tette meg a bűn szerzőjének. Kálvin 
hevesen  tagadja,  hogy  Istent  teszi  meg  a  bűn  szerzőjének.  „Egyforma  állandósággal 
jelentettem ki, hogy az örök halál, amire az ember rendelte alá önmagát úgy következett rá a 
saját maga hibájából, hogy Isten semmiképpen sem tekinthető a szerzőjének”.256 Itt Kálvin 

253 Calvin and Calvinism, 232. oldal
254 Általános kegyelem, 11. oldal, magyar fordítás
255 L. Henry Cole, Calvin’s Calvinism
256 Calvin’s Calvinism, 127. oldal
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különbséget tesz a távoli és a közvetlen okok között. A bűn közvetlen oka miatt vétkes az 
ember Isten előtt.  „Miután azonban most eltávolítom Istentől az ember bukásának minden 
közvetlen okát, ezért ezáltal leveszem Róla a cselekedet felelősségét is, egyedül az embert 
hagyván meg a bűn és a vétek alatt”.257 Pighius azonban azt állítja, hogy ha az ember a felelős 
oka a bűnének, akkor Isten örök elvetését logikailag tagadni kell. Kálvin közvetlen okát az 
okkal, azaz az egyetlen okkal azonosítja. Erre Kálvin ismét a távoli és közvetlen okok közötti 
megkülönböztetésének eszközével válaszol. Nem lehetne felelős közvetlen ok, ha nem lenne 
egy  mindenre  kiterjedő  távoli  ok  is.  Álláspontját  azzal  támasztja  alá,  hogy  az  ingyenes 
kegyelem tantétele nem tartható fenn, csak a közvetlen ok mögött álló távoli, vagy végső ok 
előfeltételezésével.  „Ha  az  ember  gonoszságához  még  mindig  úgy  ragaszkodunk,  mint  a 
választottak és a nem választottak közötti különbség okához, akkor ez a gonoszság valóban 
láttatható volna hatalmasabbnak, mint Isten kegyelme, amit a választottak felé mutat, ha nem 
állna az útjában az ünnepélyes igazság: ’Könyörülök, a kin könyörülök, kegyelmezek a kinek 
kegyelmezek’”.258 A bűnösök vakságával foglalkozva, amire a Csel28:25-26 utal, Kálvin ezt 
mondja: „Egyesek tévesen és tudatlanul arra a következtetésre jutottak, hogy a makacság oka 
és  kezdete  a  zsidókban a  rosszindulatú  gonoszságuk volt.  Mintha  nem lenne  mélyebb  és 
rejtettebb  oka  magának  a  gonoszságnak,  nevezetesen  a  természet  eredeti  megromlása!  S 
mintha  nem  maradtak  volna  belesüllyedten  ebben  a  romlottságban,  miután  Isten  titkos 
tanácsvégzése  által  már  születésük  előtt  az  elvetettek  közé  soroltattak,  s  ezért  maradtak 
megváltatlanul!”259 Tovább beszélve a bűnös vakságának dolgáról, valamint János evangélista 
magyarázatáról a témával foglalkozó ézsaiási igeszakaszról, Kálvin ezeket mondja: „Nos, a 
legbiztosabb, hogy János itt nem azt adja értésünkre, hogy a zsidók a bűnösségük miatt nem 
hittek. Ez a gondolat ugyanis egy bizonyos értelemben igaz lenne, mégis, annak okát, hogy 
nem hittek, egy sokkal magasabb rendű forrásig kell visszakövetni. Ez pedig Isten titkos és 
örök  célja  és  tanácsvégzése,  amit  a  vakságuk  és  hitetlenségük  eredendő  okának  kell 
tekintenünk”.260 Majd  hozzáteszi:  „A  világ  hitetlenségének  tehát  akkor  sem  kell 
megdöbbenteni minket,  még ha a legbölcsebb és legélesebb elméjű emberek nem hisznek. 
Ezért,  ha  csak  ki  nem  kerüljük  az  evangélista  szavainak  világos  és  elismert  jelentését, 
miszerint csak kevesen fogadják be az evangéliumot, teljes mértékben arra a következtetésre 
kell  jutnunk, hogy az ok Isten akarata,  s hogy az evangélium külső hangzása hiába jut  a 
füleikbe mindaddig, amíg Isten nem kegyeskedik a szívüket belülről megérinteni”.261

Mikor tehát ön ellenzi az általam elmondottakat, hogy „Isten a végső oka mindennek, 
amiknek meg kell lennie”, akkor el kell vetnie Kálvinnak a közvetlen és a távoli okok közötti 
különbségtételét  is.  Én  csak  megismételtem  Kálvinnak  Pighiusszal  szembeni  érvelését. 
Pighiusszal együtt önnek is azt kell mondania, hogy az ember gonosz cselekedetei az oka, az 
egyetlen,  vagy  végső  oka  örökkévaló  állapotának.  S  ezzel,  mint  Kálvin  rámutatott,  ön 
valójában megtagadta  Isten szuverén kegyelmének tantételét  a választottak  esetében.  Nem 
gondolnám, hogy meg tudná mutatni az Ef1:11-ről, melyben ezt olvassuk: „a ki mindent az ő 
akaratjának tanácsából cselekszik”, hogy az miképpen „nagyon különböző kijelentés” annak 
kimondásától: Isten a végső, vagy távoli ok minden dolog mögött, anélkül, hogy ne esnénk 
arminianizmusba.

Nagyon  meglepődtem,  mikor  ön  ellenezte  Kálvin  kijelentésének  általam  történt 
egyszerű megismétlését. El sem tudtam képzelni, hogy ön, mint kálvinista, Pighiusszal együtt 
Kálvin  ellen  fordul.  Ezért  megnéztem az  ön  értekezését  a  „Sin  and Atonement”  (Bűn  és 
engesztelés)  című  könyvében.  A determinizmussal  szemben  ön  ekképpen  érvel:  „Valljuk, 
hogy létezik igazi és abszolút szabadság az emberi élet bizonyos területein, olyan szabadság, 
257 Ugyanott, 128. oldal
258 Ugyanott, 80. oldal
259 Ugyanott, 81. oldal
260 Ugyanott
261 Ugyanott, 82. oldal
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amiért Isten az Ő végtelen eleve-ismeretével abszolút felelősnek tartja az embert”.262 Azután, 
szólván a saját  választásáról  azzal kapcsolatosan,  hogy hegedűművész,  vagy misszionárius 
legyen,  hozzáteszi:  „Volt  időszak,  mikor  a  döntés,  noha  Isten  által  előre  ismert,  mégis 
határozatlan volt”.263 A determinizmussal szembeszállva ön nem tesz gondos különbséget a 
fatalizmus és a kálvinizmus között. Nem említi az eleve-elrendelést, csak az eleve-ismeretet. 
Beszél  arról,  hogy  az  embernek  „abszolút  szabadsága”  van  bizonyos  területeken,  ennek 
eredményeképpen  lép  fel  a  „határozatlanság”  anélkül,  hogy  kimondaná:  csak  abban  az 
értelemben határozatlanság, hogy ön, az ember, nem ismerte a végkifejletet. S tegyük ehhez 
hozzá az ön ellentmondást nem tűrő elutasítását, mikor Kálvin kijelentését ismételtem meg, s 
nem lehet elnyomni a kérdést: mennyivel jobban ragaszkodik ön Kálvin álláspontjához, mint 
Pighiuszéhoz?

Ön  azt  gondolja,  hogy  Charles  Hodge  „nagy  fejezete,  mely  különbséget  tesz  a 
szükségesség és a bizonyosság között, megmutatván, hogy a teljes bizonyosság nem függ a 
szükségesség  elképzelésétől”,  nincs  összhangban  Kálvinnak  az  Istenről,  mint  minden 
dolognak  a  távoli  okáról  szóló  tanításával?  Ha  ki  tudja  ezt  mutatni,  akkor  az  biztosan 
„anatéma” lesz a számomra, ha viszont nem, akkor miért ellenezné ama állításomat, miszerint 
Isten  rendelete  minden  dolognak  a  végső,  bár  nem  közvetlen  oka?  Hodge  mondja: 
„Megjegyezhető azonban, hogy semmi nehézség sincsen az eleve-elrendelés ama tantételének 
elfogadásához,  ami  nem  kapcsolódik  az  eleve  ismeréséhez.  Utóbbi  feltételezi  a  szabad 
cselekedetek  bizonyosságát,  míg  az  előbbi  bebiztosítja  bizonyosságukat.”264 Vagy máshol: 
„miután  Ő  mindennek  az  oka,  Isten  Önmagát  ismerve  mindent  ismer.  Minden  dolog 
lehetséges az Ő hatalmának ismerete által, s minden dolog tényleges az Ő saját céljai ismerete 
által”.265 Majd  ismét:  „Az események  jövőbeli  lehetősége  a  Szentírás  szerint  Isten  eleve-
elrendelésétől függ, aki mindent eleve elrendelt, amiknek meg kell lennie”.266

Az ön olvasói egészen biztosan megdöbbentek, mikor hallották, hogy én egyértelműen 
azt  tanítom:  Isten  a  szerzője  a  bűnnek.  Ön ezt  állítja:  „Azt  mondani,  hogy Kálvin  tudta: 
ellenfele ’joggal állíthatta, hogy Isten a bűn oka’, közvetlen ellentéte a Szentírás megannyi 
igeverse  kijelentésének,  miszerint  ’Isten  nem szerzője  a  bűnnek’.”267 De mit  mondtam én 
pontosan?  „Ha végső soron Isten  minden  bekövetkezendőnek  a  háttérben  álló  oka,  akkor 
Pighius, saját alapján joggal ragaszkodhat ahhoz, hogy Isten a bűn oka is egyben.”268 Először 
is, tévesen idézett engem. Úgy idézett,  hogy „ezen az alapon”, miközben és azt mondtam: 
„saját alapján”. Azután az állításom megismétlésénél el is hagyta ezt a mindennél fontosabb 
„saját  alapján”  kifejezést.  Ennek  a  kifejezésnek  az  elhagyása  miatt  úgy  tűnik,  hogy  én 
pontosan az ellenkezőjét  mondtam annak,  amit  valójában mondtam.  Pighius  a  távoli  és  a 
közvetlen  okok  közötti  megkülönböztetés  érvényességét  tagadja.  Ennek  megfelelően  azt 
vallja, hogy a közvetlen ok a szó kálvini értelmében nem valódi ok, s hogy kálvini alapokon a 
bűn  egyetlen  valódi  okának  Istennek  kell  lennie.  Vajon  következetlen  volt  a  saját 
feltevéseivel, mikor így gondolkodott? Nem. Kálvin nem állítja, hogy az volt. Nem mutat rá 
egyetlen hibára sem Pighius gondolkodásában. Ehelyett rámutat a távoli és a közvetlen okok 
közötti  megkülönböztetés  bevezetésének  szükségességére.  Akkor,  és  csak  akkor,  állítja 
Kálvin, lehetséges valóban megalapozni az ember kizárólagos felelősségét a bűn miatt. Mert 
akkor, és csakis akkor van megalapozva az ember valódi szabadsága, és adatik valóságos alap 
a másodlagos okok számára.269

262 49. oldal
263 Ugyanott, 50. oldal
264 Systematic Theology, 2. kötet, 301. oldal
265 Ugyanott, 1. kötet, 398. oldal
266 Ugyanott, 1. kötet, 400. oldal
267 76. oldal
268 Általános kegyelem, magyar fordítás, 47-48. oldal
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Ebben  a  vonatkozásban  ön  ezt  is  kijelenti:  „Természetesen  a  gondolkodás  ama 
iskolájának  sajátossága,  melyhez  dr.  Van  Til  is  tartozik,  hogy  tagadják  bármiféle 
megkülönböztetés  lehetségességét  Isten  megengedő  rendeletei  és  kényszerítő  rendeletei 
között”.270 Volt  bármiféle  szükség  arra,  hogy  engem  így  egy  kalap  alá  vegyen  holmi 
„gondolkodás iskolájával”, s kijelentse, vagy sugallja, hogy ennek az iskolának a tagjaként 
nekem ezt és ezt kell vallanom, mikor ténylegesen Isten hozzájárulásáról beszélek a bűnnel 
kapcsolatosan?  Én  azonban  azon  igyekszem,  hogy  amit  Isten  megenged,  az  ne  legyen 
szembeállítva azzal, amit eleve elrendel.  Abban az esetben ugyanis az ember akaratát ismét a 
saját cselekedetei végső okának kellene elképzelni, azzal együtt pedig Isten kegyelmét meg 
kellene  tagadni.271 Vajon  az  ön  „megengedő  rendeletei”  semmilyen  értelemben  sem 
„kényszerítő  rendeletek”?  Ön  tagadná  Isten  végső  hatékonyságát  annak  érdekében,  hogy 
helyet készítsen a bűn belépése számára? Ha azért nem akar különbséget tenni a megengedő 
és a kényszerítő rendeletek között, nehogy az akarat szabadságának arminiánus elképzelése 
melletti  tényleges  érvelésnél  kössön ki,  miképpen  kerülheti  el,  hogy Kálvinnal  együtt  ne 
mondja: „bármit tesznek az emberek, azt az Isten örökkévaló akarata és titkos célja szerint 
teszik”?272

A gondolkodás ugyanezen iskolája, melyhez állítólagosan tartozom, ön szerint „meg 
szokott  állni  a  Róma  levél  kilencedik  fejezetében  a  huszadik  vers  ama  nagy  és  alapos 
igazságánál,  mely  szerint  ’Sőt  inkább  kicsoda  vagy  te  óh  ember,  hogy  versengsz  az 
Istennel?’”, anélkül, hogy továbblépne a huszonkettedik vershez, ahol Pál „oly egyszerűen 
magyarázza”, hogy Isten miért hozta létre a fáraót.273 Nos, én nem szoktam Kálvinnál jobban 
megállni  a  huszadik  versnél.  De  azt  sem  gondolom,  hogy  a  huszadik  vers  egy  pusztán 
önkényes kijelentést ad Istenről, miközben a huszonkettedik vers alaposabb okát jelöli meg 
annak, ahogyan Isten a fáraóval bánt. Kálvin megközelítésével teljes ellentétben274 jelenti ki, 
miközben  a  Róma  levél  9:20-21  és  9:22-23  igeszakaszairól  beszél:  „Nagyon  erőteljesen 
szeretném kihangsúlyozni, hogy Pál apostol nem áll meg az első, pusztán önkényes válasznál. 
Ő  továbblép,  hogy  Isten  megváltói  tervének  további  és  sokkal  alaposabb  elemzését 
javasolja”.275 Nem hiszem, hogy Isten akarata önkényes ok. Kálvinnal együtt hiszek abban, 
hogy  Isten  akarata  „minden  egyenlőség  legmagasabb  rendű  szabálya,  és  annak  is  kell 
lennie”.276 Nem hiszem, hogy a huszonkettedik versben kínált  magyarázat alaposabb, vagy 
véglegesebb  a  huszadik  versben  elmondottaknál.  „Ha  tehát  őszintén  és  megfontoltan 
áttekintjük ennek a magasztos és isteni dolognak az egészét”, mondja Kálvin, „akkor a világos 
és  elvitathatatlan  végkövetkeztetés  az  lesz,  hogy  Isten  akarata  az  egyetlen  alapvető  és 
legmagasabb rendű oka minden dolognak mennyen és földön”.277 Vagy megint: „Miután Isten 
akarata a legbiztosabb szabálya minden igazságosságnak, annak az akaratnak a számunkra 
mindig az alapvető oknak kell lennie – sőt – ha mondhatom így – az okok okának!”278 Kálvin 
azonban azt akarja, hogy a megkülönböztetését a közvetlen és a távoli okok között mindig 
fenntartsák.  Mivel  ellenségei  elmulasztották  megtenni  ezt  a  szerinte  oly  lényeges 
megkülönböztetést,  ezért  bántak  vele  nagyon  igazságtalanul.  „Ellenségeink  liberális  és 
gyalázatos  rágalommal  illetnek,  mikor  azt  vágják  az  arcunkba:  Istent  tesszük meg  a  bűn 

269 Az olvasó megtalálja a The Bible Today című lapban (42. évf., 7. szám) dr. Buswell megjegyzéseit a témával 
kapcsolatban.
270 46. oldal
271 Az olvasó megtalálja Kálvin elemzését arról, hogy Isten megengedi-e a bűnt a Calvin’s Calvinism című 
könyvben, 244. oldal
272 Ugyanott, 205. oldal
273 46. oldal
274 Lásd Calvin’s Calvinism, 246. oldal
275 What is God, 53. oldal
276 Idézett mű, 190. oldal
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szerzőjének,  ha  fenntartjuk,  hogy  az  Ő  akarata  minden  dolognak  az  oka,  ami 
bekövetkezett”.279 A különbségtétel a közvetlen és a távoli okok között lehetővé teszi Kálvin 
számára, hogy teljes mértékben érvényre juttassa Isten hosszútűrését anélkül, hogy feladná 
Isten rendelését, mint mindennek az alapját, amiknek meg kell lenni.280

(4) Teremtés a semmiből

A teremtés kérdésének vonatkozásában is hiszem, hogy tetszett Istennek „a dicsősége, 
örök hatalma, bölcsessége és jósága bemutatása végett a kezdetben megteremteni, vagyis a 
semmiből létrehozni a világot, s abban minden dolgot, láthatókat, és láthatatlanokat egyaránt 
egy hat napból álló időszak során, és mindent nagyon jól”. A teremtés eme tantétele beleillik a 
lételméleti Szentháromság tantételébe. Ha Isten teljesen önálló, akkor semmiféle fél-létezés, 
és  semmiféle  nemlétezés  nem volt,  melyek  hatalommal  bírtak  volna Vele szemben.  Nem 
létezett  tehát  a  logika  személytelen  törvénye,  mely  megmondta  Istennek,  hogy  mit 
cselekedhet, és nem volt semmi, aminek még akár csak korlátozó hatalma lett volna Istennel 
szemben, mikor elhatározta, hogy megteremti a világot.

Én nem pusztán csak vallottam,  de gyakorta védtem is ezt  a tantételt.  S nem csak 
azokkal szemben védtem, akik nyíltan elvetik, vagy a logika alapján lehetetlenségnek tartják, 
mint  tette  azt  Parmenidesz  is.  Azok ellen  védtem,  akik  feltételezték  valamiféle  korlátozó 
hatalom létezését Isten mellett. Konkrétan védtem a modern dialektika minden formája ellen, 
legyen az hegeliánus, vagy barthiánus.

Mindezekért ön azzal vádol, hogy valamiféle, a platoni realizmushoz hasonlót vallok. 
Először azt állítja, hogy a „független ember” alatt az embert értem, „mint ténylegesen létező 
független entitást”.281 Azután hozzáteszi: fél, hogy én nem hiszek az emberben, mint teremtett 
entitásban. Tény, hogy nagyon sokszor megmagyaráztam: a „független ember” kifejezés alatt 
annak  az  embernek  az  elképzelését  értem,  aki  tulajdonképpen  tagadja  a  teremtettségét. 
Amiképpen  megteremtetett,  az  ember  a  Paradicsomban  különálló  lételméleti  entitás  volt 
Istennel  szemben.  Miután tökéletesnek teremtetett,  felismerte,  hogy Isten,  az ő Teremtője, 
egyben a  törvényadója  is  volt.  Így tehát  saját  akaratából,  összhangban a saját  létezésének 
törvényével,  amiképpen  Isten  megalkotta  őt,  volt  szövetség-megtartó.  A  bűn  belépésével 
azonban  az  ember  többé  nem  akart  engedelmeskedni  Alkotója  törvényének.  Így  aztán 
szövetség-szegővé  vált.  Megpróbált  a  saját  maga  törvényévé  lenni,  azaz  megpróbált 
függetlenné válni. Mikor arról beszél, mit értek én a független szó alatt, ön ezt mondja: „Nem 
gondolom, hogy ő örökkévalót, vagy nem teremtettet ért alatta”. De miért nem érthetek „nem 
teremtettet”,  ha egyszer  kijelentem,  hogy igenis  azt  értek alatta?  Nem azt  mondom,  hogy 
minden  ember  nyíltan  kijelenti,  hogy nem teremtett.  Én  időről  időre  azt  mondtam ki:  az 
emberek tulajdonképpen feltételezik,  vagy előfeltételezik,  hogy nem teremtettek.  Ha pedig 
nem feltételezik, vagy előfeltételezik, hogy teremtettek,  mi mást tesznek, mint feltételezik, 
vagy előfeltételezik, hogy nem teremtettek, ezért nem is felelősek a Teremtőjüknek? Ez vajon 
túl tág, és túlzóan általánosító kijelentés minden emberről? A napi újság bármely más alapon 
értelmetlen.  Vannak, akik a teremtményt  imádják és szolgálják,  s vannak, akik a teremtőt 
imádják és szolgálják. Ez az egyszerű megkülönböztetés az, ami engem érint. Azzal próbálom 
meg visszahívni az embereket annak a ténynek az elismeréséhez, hogy ők Isten teremtményei, 
hogy megkérdőjelezem a hamis feltevésüket a nem teremtettségükről,  a függetlenségükről, 
vagy végsőségükről.

279 Ugyanott, 251. oldal
280 Kálvin különbségtétele Isten, mint távoli, vagy végső Ok, és az ember, mind azonnali, vagy közvetlen ok 
között ugyanúgy választ ad az én kritikusaimnak is, mint ahogyan választ adott Pighiusnak és dr. Buswellnek.
281 56. oldal
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Mondhatunk  itt  pár  szót  a  lételméleti  Szentháromság  és  az  időbeli  teremtés 
viszonyáról. Ön a következőket jelenti ki: „A paradoxon tantétele szélsőséges kifejeződésre 
jut  az  alábbi  szavakban… ’a lételméleti  Szentháromságról  és az időbeli  teremtésről  szóló 
tantételeinkben  egyszer,  s  mindenkorra  elvágtuk  magunkat  az  Isten  és  az  ember  közötti 
mindenféle kölcsönhatástól’.”282 Ezután úgy kritizálja a kölcsönhatás általam történt elvetését, 
mintha ennek elvetésével egyben elvetettem volna az ember Istennel fennálló kapcsolatának 
és a Tőle való függőségének elképzelését is. Volt bármiféle szükség arra, hogy a szavaimnak 
efféle szerkezetet  adjon? Még az ön által  idézettet  követő mondat is kimutatja,  hogy én a 
Bibliának a történelem mögött álló Istene mellett érvelek, Akinek terve van a történelemmel, 
azokkal  szemben,  akik  a  mindenre  kiterjedő  valóságról  beszélnek,  ami  Istent  és  embert 
egyaránt  magában  foglalja.  Vajon  ebből  az  következik,  hogy  én  elvetem  a  Bibliát  az 
embernek és a világnak az Isten által történt teremtése tantételével egyetemben, mivelhogy 
elvetem  azt  a  tanítást,  mely  szükségszerűen  kapcsolja  Istent  a  világhoz,  vagy  az  egyik 
alapelemnek teszi meg Őt a világon belük?

Ezen a ponton hadd mondjak pár szót az ön alábbi kijelentéséről: „Van Til azt vallja, 
hogy a  szentség  és  az  igazság  Isten  akarata  által  teremttettek.”283 Én  azonban sehol  nem 
mondtam ilyesmit, és nem is utaltam rá. Ön a  Common Grace (Általános kegyelem) 6, 7 és 
65.  oldalára  utal.  A  6.  oldalon  én  a  platoni  realizmus  ellenében  érvelek.  Ez  vajon 
nominalistává  tesz  engem?  Ha  elvetek  egy  tévedést,  akkor  egy  másik  tévedéshez  kell 
ragaszkodnom? Én nem találok semmit a 7. oldalon, aminek bármi köze lenne a témához, 
hacsak ön nem az alábbi mondatra gondolt: „A katolicizmus és az arminianizmus valójában 
megengedték,  hogy  ne  Isten  tanácsvégzése  legyen  mindig  és  mindenhol  az  egyéni 
elbírálásunk  alapja”.284 Ön  talán  azért  ellenzi  ezt,  mert  azt  vallja,  hogy  az  ember  „ama 
cselekedetek  végső  okának  teremtetett,  melyekért  erkölcsileg  felelős”  (What is God,  38. 
oldal). De ha ez így is van, akkor is, van-e az általam mondottakban itt, vagy bárhol bármi, 
ami  igazolja  az  ön  ama  kijelentését,  miszerint  én  azt  vallom:  Isten  akarata  függetlenül  a 
jellemétől  tevékenykedik?  A  65.  oldalon  Kálvin  idézem,  aki  szerint  Isten  akarata  „az 
igazságosság legmagasabb rendű szabálya”. Nem ért egyet Kálvinnal? Ki akarja kerülni Isten 
akaratát annak érdekében, hogy eljusson Isten jelleméhez? Vajon Kálvin is nominalista?

(5) A bűn és következményei

Amennyire vissza tudok emlékezni, én annak vallom a bűnt, aminek a hitvallás és a 
katekizmusok is tartják. Ez magában foglalja a Genezis történetének történelmi valóságát.

Ezt védtem időről időre, különösen Barthtal,  Brunnerrel és Niebuhrral szemben. Ez 
hitem szerint magában foglalja a szövetség-teológiát  is. Isten minden, a világra születendő 
emberrel  Ádámon,  az  első  képviselőjükön  keresztül  foglalkozott.  Még  mielőtt  történelmi 
egyénekként léteztek is volna, Isten már Ádámon, a történelemben először létező emberen 
keresztül  gondolt  rájuk,  és  foglalkozott  velük.  Így az  ön  által  idézett  szakaszban  én  úgy 
beszélek az emberekről, mint Ádámban, közös képviselőjükben létezőkről. Ön mondja: „Én 
konkrétan és pontosan azért vétkeztem Ádámban, mert ő, mint egyén engem is képviselt – az 
emberiség  szövetségi  és  képviselő  főjeként  lépett  fel  a  bűn eredeti  megcselekvésében”.285 

Mondok  én  bármi  mást?  Ön  mondja:  „Én  vétkeztem  Ádámban”.  Akkor  vajon  nem 
ugyanabban az értelemben létezik ön Ádámban? Mikor én először azt mondom a bűnösökről, 
hogy  a  Paradicsomban  „még  nem  léteznek”,  nyilvánvalóan  úgy  értem,  hogy  „történelmi 
egyénekként”.  Mikor  a  következő  mondatokban  hozzáteszem,  hogy  „mégis  léteznek. 

282 47. oldal
283 53. oldal
284 A magyar változatban a 10. oldal – a ford.
285 57. oldal
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Ádámban,  a  közös  képviselőjükben  léteznek”,  akkor  erről  ön  úgy  beszél,  mint  platoni 
realizmusról. Ön idézi az 1Móz2:15-17-et, majd hozzáteszi: „Ebben az igeszakaszban látunk 
emberiességet Isten képmásában: a ’tudásban, igazságosságban és szentségben’ megadatik a 
szabad akarat gyakorlásának lehetősége”.286 Ez is platoni realizmus?

Ön még addig is elmegy, hogy kimondja: „Az olvasó emlékezni fog rá, hogy Van Til 
számára Ádám nem egyén, hanem az ’emberiség’”.287 A legcsekélyebb mértékben sem tudja 
alátámasztani ezt a vádat. Elismeri, hogy én hiszek a Biblia tévedhetetlenségében. Miképpen 
hihetnék, ha nem hinnék egyúttal a Genezis történetének történelmi valóságosságában is? Ön 
azt állítja: ismeri mind a tanmenetemet, mind azt, amit eddig publikáltam. A „Természet és 
Szentírás” című cikk a  The Infallible  Word-ban a végtelenségig értelmetlen anélkül,  hogy 
feltételeznénk  Ádám,  mint  egyén  paradicsomi  történetének  történelmi  valóságosságát. 
Miképpen beszélhetnék  Ádámról,  mint  az  emberek  képviselőjéről  a  Paradicsomban,  amíg 
nem úgy gondolkodok Ádámról, mint az első emberi egyénről, aki élt? Többször is védtem a 
Genezis történetének történelmi valóságosságát, Barthtal, Brunnerrel és Niebuhrral szemben 
is.  Még  a  Why  I  Believe  in  God (Miért  hiszek  én  Istenben)  című  rövid  kiadványban  is 
megmagyaráztam,  hogy  csecsemőkoromban  „a  keresztelésemkor  felolvastak  felettem  egy 
formulát,  mely ünnepélyesen kijelentette,  hogy bűnben fogantattam és születtem annak az 
elképzelésnek  az  alapján,  hogy  a  szüleim  az  összes  többi  emberhez  hasonlóan  a  bűnt 
Ádámtól,  az  első  embertől  és  az  emberi  faj  képviselőjétől  örökölték”.  Kevéssel  később 
hozzáteszem ezzel  kapcsolatosan,  hogy jóllehet  később megismerkedtem az evolúció  és a 
bibliakritika érveivel, a legcsekélyebb mértékben sem adtam fel gyermekkorom hitét.

Ami az  Általános kegyelmet  illeti,  az egész érvelés át  van itatva a Biblia története 
történelmi valóságosságával.

Még az ön által idézett szavak közvetlen szövegösszefüggését tekintve is a korábbi és 
a  későbbi  viszonyáról  beszélek  a  történelemben.  „S  hogy  a  problémát  a  lehető 
legvilágosabban  felvázoljuk,  jól  tesszük,  ha  Ádámmal  kapcsolatban  gondolunk  rá,  a 
Paradicsomban. Lehetséges lenne fenntartani, hogy Isten végcéljának későbbi kijelentésével 
ismerhető  meg  bármi  az  Ő  emberrel  szemben  tanúsított  viselkedéséről?  Akkor  Ádám  a 
kezdetben  semmit  sem tudott  Istennek  a  vele  szembeni  viselkedéséről.  Isten  végcéljának 
semmiféle kijelentése sem adatott meg még. Az egész jövő, ami Ádám ismereteit illeti, az ő 
engedelmességétől, vagy engedetlenségétől függött.”288 Ebből a pontból kiindulva beszélek én 
az emberről. „Az ember eredetileg jónak teremtetett.” Ezzel együtt továbbra is úgy emlegetem 
Ádámot,  mint  történelmi  egyént,  és  beszélek  az ő „engedelmessége,  vagy engedetlensége 
képviselői  cselekedetéről”.  Miképpen  beszélhetnék  Ádámról  mint  aki  a  Paradicsomban 
képviselői cselekedetet hajt végre, ha az emberiséggel azonosítanám őt? Azután a 72. oldalon 
azzal  folytatom, hogy beszélek a választottakról  és a nem választottakról,  illetve arról,  mi 
bennük  a  közös.  Az  állításom  az,  hogy  a  Paradicsomban  a  történelem  kezdetén  Ádám 
valamennyiük képviselőjeként lépett fel. A velük kapcsolatos dolgokat a közös képviselőjük 
által  tették  meg.  Itt  Ádámról  beszélek a Paradicsomban,  a  történelem kezdetén,  mikor  ők 
maguk még nem léteztek történelmi egyénekként. A 73 oldalon az állítás azzal folytatódik, 
hogy  az  eredeti  helyzet  egy  történelmileg  befejezetlen  helyzet  volt.  „Attól  függően 
változhatott  meg a helyzet,  hogy Ádám (az a bizonyos Ádám, aki történelmileg létezett  a 
Paradicsomban) engedelmeskedett-e, vagy sem.” Vajon helytelen-e azt mondani ezek után: 
„Nem  kell  vonakodnunk  kimondani,  hogy  a  kezdetben  Isten  egyetemesen  szerette  az 
emberiséget. Ez azelőtt volt, hogy az emberiség vétkezett Isten ellen. Nem sokkal ezután Isten 
egyetemesen  gyűlölte  az  emberiséget.  Ez  azután  volt,  hogy az  emberiség  vétkezett  Isten 

286 Sin and Atonement, 23. oldal
287 59. oldal
288 71. oldal
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ellen.”289 Vajon helytelen-e azt  mondani:  „Mikor az ember  először vétkezett,  nem ismerte 
olyan jól Istent, amennyire mi ismerjük, de ha egyáltalában ismerte Istent, akkor tudta hogy Ő 
kicsoda.  S az emberiség,  nem valamelyik  kiválasztott,  vagy elvetett  egyén vétkezett  Isten 
ellen”? Vajon nem minden ember, akik valaha is feltűntek, vagy fel fognak tűnni történelmi 
egyedekként, vétkeztek Ádámban, mint a közös képviselőjükben, a Paradicsomban?

(6) Krisztus és az Ő munkája

Az okom, amiért ennyire kihangsúlyozom ezt a dolgot, hogy – amint ön is tudja – az 
összes  ortodox  hívővel  együtt  gyakorta  hangoztattam:  a  keresztyénség  történelmi 
valóságossága nem tartható fenn, amíg az Ószövetség, és ezen belül a Genezis történetének 
történelmi valóságosságát is fenn nem tartjuk. De, állítja ön, akkor, „mélyen belemerülve a 
hegeli idealista panteizmusba”, és „konkrét egyetemességnek” tartva Istent nekem Krisztus 
egyediségét  is  tagadnom kell.  „Mivé  vált  a  megtestesülés?”290 Én  azonban a  szó ortodox 
értelmében nem következetlenségből vallom az időbeli teremtést és a megtestesülést, hanem 
azért,  mert  a  Szentírás  ezt  tanítja.  Egyben  az  önálló  Isten,  az  időbeli  teremtés  és  a 
megtestesülés tantételei  nem összeegyeztethetetlenek egymással.  Ezek mind egy-egy részét 
alkotják a Szentírás tanításrendszerének.

(7) Kiért halt meg Krisztus?

Charles Hodge,  akinek a kijelentésével  a református  hitről  ön azt  állítja  „majdnem 
minden ponton nagy örömmel”  egyetért,  a  fejezetét  a  fenti  címmel  kezdi,  jelezvén,  hogy 
abban  mi  nem  foglaltatik  benne.  Ő  azt  mondja,  hogy  (a)  elsősorban  nem  „Krisztus 
munkájára” vonatkozik, (b) nem vonatkozik „Krisztus engesztelésének értékére. Azt Ágoston 
végtelennek ismeri el”, (c) „nem vonatkozik az engesztelés megfelelőségére. Ami egyvalaki 
számára megfelelő volt,  az megfelelő mindenki számára”,  (d) „nem vonatkozik a Krisztus 
által  megvásárolt  megváltás  tényleges  alkalmazására.  Ennek  a  vitának  a  résztvevői 
megegyeztek  abban,  hogy  csak  egyesek,  de  nem  az  egész  emberiség  lesz  ténylegesen 
megváltva”.291 A bevezető szakaszt ennek kimondásával fejezi be: „Az egyszerű kérdés az, 
hogy vajon Krisztus halálának volt-e olyan vonatkozása a választottak számára, amilyen nem 
volt  a  többi  ember  számára?  Vajon Ő azért  jött  a  világba,  hogy biztosítsa  az üdvösségét 
azoknak, akiket az Atya Neki adott, így a munkájának többi hatása puszta véletlenség ahhoz 
képest, amit ennek a célnak az elérése érdekében elvégzett?”292

Annak  kijelentésével  folytatja,  hogy  Isten  az  örökkévalóságtól  fogva  „elhatározta, 
hogy az  emberi  faj  egy részét  üdvözíti,  a  többieket  viszont  nem”.  Azt  mondja,  látszólag 
ellentmondásos azt kijelenteni, hogy „az Atya elküldte a Fiát ugyanúgy, és ugyanabban az 
értelemben  meghalni  azokért,  akikről  eldöntötte,  hogy  nem  fogja  őket  üdvözíteni,  mind 
azokért, akikért odaadta Őt, hogy az üdvösség örököseivé tegye őket”.293 Rámutat az Ef5:25-
re, ahol azt olvassuk, hogy Krisztus letette az életét az egyházáért. Rámutat a Jn15?13-ra is, 
ahol arról olvasunk, hogy Krisztus leteszi az életét a barátaiért. Majd rámutat a Jn11:52-re, 
ahol  Krisztus  egész  küldetése  Isten  szétszórt  gyermekei  egybegyűjtésének  a  feladatában 
foglaltatik össze. Majd hozzáteszi: „Mikor az emberiség két csoportra oszlik, az egyházra és a 

289 74. oldal
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291 Systematic Theology, 2. kötet, 544-545. oldal
292 Ugyanott, 546. oldal
293 Ugyanott, 548. oldal

151



világra, Isten barátaira és ellenségeire, juhokra és kecskékre, bármi is jelentetik ki konkrétan 
az egyik csoport számára, az hallgatólagosan megtagadtatik a másik csoporttól”.294

Ön azt állítja, hogy az én „feltétel nélküli kijelentésem, miszerint ’Krisztus nem halt 
meg  minden  emberért’,  tűrhetetlen”.295 Én  azonban  csak  megismételtem  Kálvinnak 
Pighiusszal  szemben  hangoztatott  érvét.  Pighius  azt  állította,  hogy  aki  hitt  a  kiválasztás 
tantételében,  az  nem hihetett  következetesen  az  üdvösség  minden  ember  számára  történő 
egyetemes  felajánlásának  tantétele  őszinteségében  is.  Kálvin  azt  válaszolja,  hogy  ő 
mindkettőben hisz. Sőt, a távoli és a közvetlen ok közötti különbségtételét jelöli meg okként, 
amiért ellentmondás nélkül vallhatjuk mindkettőt. Krisztus nem halt meg minden emberért a 
tényleges üdvözítésük szándékának értelmében. De a „speciális utalás” Krisztus munkájára 
(amiképpen Charles Hodge nevezi) a választottakkal kapcsolatosan nem teszi érvénytelenné 
az általános felhívást a megtérésre. A szavak közvetlen szövegkörnyezetéből fogalmazza meg 
ön azt az ellenvetést, hogy amiképpen Kálvin érvelt Pighius ellen, úgy érvelek én azok ellen, 
akik  tagadják  az  általános  kegyelmet  a  Krisztus  munkájára  történő  egyetemes  utalás 
őszinteségének esetében. Az én kijelentésem tehát (a) nem feltétel nélküli, (b) része annak az 
állításnak, mely inkább védi, mintsem elveti annak fontosságát, amit Hodge Krisztus munkája 
„pusztán véletlen” hatásainak nevez, (c) azt a célt szolgálja, hogy cáfolja az elképzelést, mely 
szerint  a  keresztyénség  ama  tantételei,  melyek  a  hitetlenek  számára  ellentmondásosaknak 
tűnnek, ténylegesen ellentmondásosak. Ha az én álláspontom tűrhetetlen az ön számára, akkor 
Hodge álláspontjának is annak kell lennie.

(8) Apologetika

Rátérvén  ezután  annak  a  védelmi  módszernek  a  rövid  felvázolására,  amit  annak 
terjesztésére használok,  amiben hiszek,  hadd jegyezzem meg először is,  hogy ön az egész 
cikkében  sehol  nem  rajzolta  meg  az  én  érvelésem  összefüggő  képét.  Mégis,  azonnal  a 
sajátjával  ellentétesként  jellemzi  azt,  kijelentve  róla,  hogy  „negatív  és  egyetemes”.  A 
legcsekélyebb  korlátozás  nélkül  én  állítólag  tagadom,  hogy „létezik  a  gondolkodás  közös 
területe azok között, akik elfogadják a keresztyén előfeltevéseket és kiveszik a részüket az 
evangélium  terjesztéséből,  valamint  azok  között,  akik  nem  fogadják  el  a  keresztyén 
előfeltevéseket, és elvetik az evangéliumot”.296 Ténylegesen azonban pont ennek az ellentéte 
áll fenn.

Meg kell hagyni, én elleneztem az apologetika hagyományos módszerét, amiképpen 
annak legalapvetőbb kifejeződése megtalálható a római katolikus Aquinói Tamás  Summae, 
valamint az arminiánus Butler püspök Apologetika című művében, ahogyan a teológiában is 
próbálom azt ellenezni. De vajon a fő tézisemet ez egyetemesen negatívvá teszi? Azt hiszem, 
létezik  egy  jobb  és  biblikusabb  módja  a  hitetlenekkel  való  gondolkodáshoz  és  a 
meggyőzésükhöz, mint amit a katolikus és az arminiánus módszer megenged.

Én  mindjárt  az  elején  a  saját  hitelessége  alapján  megkérdőjelezhetetlenül  igaznak 
tekintem, amit a Biblia Istenről és a világegyetemmel fennálló viszonyáról mond. A Biblia 
megköveteli,  hogy az  emberek  higgyék:  Ő a  világtól  függetlenül,  és  a  felett  létezik,  s  a 
tervével  felügyel  mindent,  ami a világban megtörténik.  A teremtett  világegyetemben tehát 
minden azt a tényt  mutatja be, hogy azt Isten felügyeli,  s az Isten tervében elfoglalt helye 
következtében az,  ami.  Isten létezésének objektív  bizonyítéka,  valamint  a világ Isten által 
történő átfogó kormányzása tehát annyira világos, hogy aki csak él és mozog, láthatja. Az 
emberek nem szökhetnek meg ez elől a bizonyíték elől. Maguk körül mindenütt látják azt. A 
saját  alkatunk  is  világosan  kimutatja  Isten  teremtésének  tényeit  bennük,  s  úgy uralkodik 

294 Ugyanott, 549. oldal
295 47. oldal
296 41. oldal
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felettük, hogy egyetlen ember sem kerülheti el az észrevételét. Ha egy ember bármennyire is 
öntudatos, akkor Isten-tudatos is. Nem számít, mennyire próbálják az emberek, nem képesek 
elrejteni önmaguk elől a saját teremtett mivoltuk tényét. Akár következtető tanulmányozásba 
kezdenek  a  természet  törvényeit  illetően,  akár  a  saját  öntudatukat  elemzik,  mindenütt 
szembetalálkoznak Istennel, az alkotójukkal. Kálvin ezeket a dolgokat nagyon kihangsúlyozza 
Pálnak a rómabeliekhez írott levelében foglalt tanításai alapján.

Fenntartván azt, hogy egész világegyetem lényegi világossággal jelenti ki Isten és az 
Ő tervének létezését, Kálvint még a bűn ténye és annak következményei sem rettentik meg. 
Ha volt bármiféle „elhomályosodás” a kijelentés helyzetében a bűn következtében, ez a bűn 
mindenesetre az ember hibája. Ha Ádámban, az első emberben, aki az én képviseletemben is 
eljárt,  összekarcoltam Isten  általános  kijelentésének  tükrét  körülöttem és  bennem,  valahol 
mélyen tudom, hogy én voltam az, aki összekarcolta. Az embereknek tehát, mondja Kálvin, 
arra a következtetésre kellene jutniuk, hogy mikor valamely egyéni bűn nem büntetetik meg 
azonnal, akkor is meg lesz büntetve később. Lelkiismeretük ezen az alapon működik.

Egy dolgot különösen ki kell hangsúlyozni ebben a vonatkozásban. Ez pedig az a tény, 
hogy ma  az ember  azért  bűnös,  ami  a  történelem hajnalán  történt.  „Azt  halljuk,  hogy az 
embernek  soha  semmi  haszna  nem  lenne  Istenből  azon  a  kijelentésen  keresztül,  mely  a 
természeten  át  jut  el  hozzá,  ha  az  önmagában  működik.  Istennek  a  természetben  adott 
kijelentéséhez hozzáadódott egy másik, természetfeletti,  pozitív módon közölt kijelentés. A 
természeti kijelentésről azt halljuk, hogy valójában a kezdettől fogva bele volt szőve az Isten 
és  ember  szövetségi  kapcsolatának  elképzelésébe.  Azaz,  a  teremtett  létezés  mindegyik 
dimenziója, még a legalacsonyabb is, bele volt burkolva az Isten és ember közötti kimerítően 
személyes  viszony  formájába.  Az  ’ateleológiai’  a  ’teleológiainál’  nem  kevésbé,  a 
’mechanikus’  a  ’lelkinél’  nem  kevésbé  volt  szövetségi  a  jellegét  tekintve.”297 A 
természetfeletti  tehát  még  a  Paradicsomban  is  közvetlenül  kapcsolódott  a  természeti 
kijelentéshez.  A  kijelentésnek  tehát  az  emberben  és  az  ember  körül  soha  nem  kellett 
önmagában  működnie.  „A  kezdettől  fogva  elégtelen  volt  a  természetfeletti  kiegészítése 
nélkül. Öröklötten korlátozó fogalom volt.”298

Ha a kijelentést a teremtett világegyetemben az emberben és az ember körül egyaránt, 
valamint a természetfeletti pozitív közlés által adott kijelentést az embernek eredetileg adott 
kijelentés egésze összetevőinek tekintjük, akkor megláthatjuk, hogy a természeti kijelentés a 
jellegét tekintve még a bukás után is világos. „Isten kijelentésének világossága a természetben 
magát a jelentését tekintve attól a ténytől függ, hogy az egyik részét képezi az önálló Isten 
teljes,  és  teljesen  önkéntesen  adott  kijelentésének.”299 Isten  rendelkezik  egy  mindenre 
kiterjedő  tervvel  a  világegyetem  vonatkozásában.  „Ő  eltervezett  minden  kapcsolatot  a 
teremtett valóság valamennyi összetevője között. A kezdettől fogva eltervezte a befejezést. Az 
egész teremtett valóság tehát valójában ezt a tervet jeleníti meg. Ennek következtében ezért 
öröklötten racionális.”300

Ezen a ponton hozzátehetjük a bibliai kijelentés tényét. Isten kegyeskedett kijelenteni 
Önmagát  és  a  tervét  a  bűnösöknek.  Ugyanaz  az  Isten  beszél  a  Szentírásban,  mint  Aki  a 
természetben. De Szentírásban azonban olyanoknak beszél a kegyelméről, akik megszegték a 
szövetségét,  akik félreállították a nekik adott eredeti  kijelentést.  S amilyen világos volt az 
Istennek az ember számára eredetileg adott kijelentése, olyan világos a kegyelem kijelentése a 
Szentírásban. „A Szentírás, mint Istennek az ember számára adott természetfeletti és üdvözítő 
kijelentése önmagában rendelkezik a maga bizonyítékával.”301

297 The Infallible Word, 259. oldal
298 Ugyanott, 267. oldal
299 Ugyanott, 269. oldal
300 Ugyanott
301 Ugyanott, 271. oldal
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Mindezekből egy dolog tűnik ki. Ez pedig az, hogy az embernek semmiféle mentsége 
sincs azért, amiért nem fogadja el Isten kijelentését akár a természetben, beleértve az embert 
és a környezetét, akár a Szentírásban. Isten kijelentése mindig világos.

Az  első  és  legalapvetőbb  dolog,  amellyel  az  én  megközelítésem  különbözik  a 
hagyományostól,  tehát  az,  hogy:  (a)  én  őszintébben  a  Bibliával,  mint  forrással  kezdem, 
amiből  mint  abszolút  hiteles  kijelentésből  veszem  az  egész  élet  értelmezését.  A  római 
katolicizmus  is  hivatkozik  a  Szentírásra,  de  a  gyakorlatban  érvényteleníti  a  tekintélyét. 
Megmásíthatatlanul az egyházra, azaz valójában az emberi tapasztalatra hivatkozik. Még az 
arminiánus  is  elveti  a  Szentírás  egyes  tanításait  (például  a  kiválasztást),  mert  nem képes 
logikailag összhangba hozni azokat az üdvösség egyetemes felkínálásával. (b) Ragaszkodom 
Isten Önmagáról szóló kijelentésének világosságához, bárhol jelenik is meg. Mint Aquinói 
Tamás, mind Butler azt állítják, hogy az emberek igazat adtak a bizonyítékoknak, ha arra a 
következtetésre  jutottak,  hogy  Isten  valószínűleg  létezik.  (Aquinói  Tamás  nézeteit  A 
tévedhetetlen  Íge  című  kiadványban,  míg  Butlerét  a  Keresztyén-teista bizonyítékokban 
tárgyaltam.)  Én  ezt  az  egyszerű  és  alapvető  bibliai  igazság  rovására  kötött 
kompromisszumnak  tekintem.  Sértés  az  élő  Istenre  nézve  azt  mondani:  az  Ő  kijelentése 
Önmagáról  annyira  nem világos,  hogy az ember  önmagától  és Isten kijelentésén keresztül 
igazat  ad annak,  ha kimondja,  hogy Isten valószínűleg  létezik.  „Az Isten létezéséről  és  a 
keresztyénség  igaz  voltáról  szóló  állítás  objektíven  igaz.  Nem  tompíthatjuk  le  ennek  a 
kijelentésnek az érvényességét  a  valószínűség szintjére.  Lehet,  hogy ezt  az érvet  gyengén 
fogalmazták meg, s lehet, hogy soha nem is lesz kellőképpen megfogalmazva.  Ám az érv 
önmagában is abszolút szilárd. A keresztyénség az egyetlen ésszerűen tartható álláspont. Nem 
pusztán  annyira  ésszerű,  mint  más  álláspontok,  vagy  egy  kissé  ésszerűbb,  mint  más 
álláspontok, hanem az egyedüli természetes és ésszerű álláspont az ember számára. Ezt az 
érvet a lehető legvilágosabban kijelentve a Lélek ügynökeivé válhatunk Isten követelésének 
az  emberre  való  rákényszerítésében.  Ha  leereszkedünk  a  keresztyén  teizmus  valószínű 
igazságának a szintjére, akkor eddig a mértékig csökkentjük Istennek az emberrel szemben 
támasztott  követeléseit.”302 Ennek megfelelően én nem vetem el  a  „teista  bizonyítékokat”, 
csak pusztán ahhoz ragaszkodom: úgy legyenek megfogalmazva, hogy ne kompromittálják a 
Szentírás tanításait. „Ez azt jelenti, hogy ha egy teista bizonyítékot úgy alkottak meg, ahogyan 
azt meg kell alkotni, akkor az objektíven érvényes, bármi legyen is a hozzáállása azoknak, 
akiknek szól.”303 (c) Kálvinnal együtt én a kapcsolódási pontot az evangélium bemutatásához 
a nem-keresztyéneknek abban a tényben lelem meg, hogy ők is Isten képmására teremtettek, 
és kitörölhetetlenül megvan bennük az istenérzet. Saját tudatuk öröklötten és kizárólagosan 
Istent  jelenti  ki  nekik maguknak.  Egyetlen ember  sem kerülheti  el  az  istenismeretet,  mert 
önmagát ismerve Istent is ismeri. Az öntudata teljesen tartalmatlan, amíg – ahogyan Kálvin 
mondja az Institúciójának elején – az ember nem teremtményként ismeri önmagát Isten előtt. 
„Nincsenek ateista emberek, mert senki sem tagadhatja az igaz Isten kijelentő tevékenységét 
önmagán  belül.”304 „Az  ember  saját  értelmező  tevékenysége,  akár  jobban,  akár  kevésbé 
kiterjesztett, akár a gondolkodáson, akár az intuíciókon alapszik, kétségtelenül a legbehatóbb 
eszköz, mellyel a Szentlélek rákényszeríti Isten követelését az emberre.”305 Még az embernek 
az Isten  által  a saját  pszichológiai  alkatában adott  kijelentésére  válaszoló  negatív  erkölcsi 
reakciója is Istent jelenti ki. Lelkiismerete nyugtalanítja, mikor engedetlenkedik, a szívében 
mélyen tudja, hogy a Teremtőjével szemben engedetlen. Isten elől egyetlen emberi lény sem 
képes elmenekülni. Minden emberi lény annak következtében hozzáférhető az Isten számára, 
hogy az Isten képmására teremtetett. S ebbéli minőségében annak számára is hozzáférhető, 

302 Általános kegyelem, magyar fordítás, 45. oldal
303 Ugyanott, 37. oldal
304 Ugyanott, 40. oldal
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aki  kompromisszumok  nélkül  kényszeríti  rá  Isten  követeléseit.  Minden  embernek  van 
képessége  a  logikus  gondolkodásra.  Képes  értelemmel  megérteni  minek  állítja  magát  a 
keresztyén álláspont. Ehhez kapcsolódik az erkölcsi érzéke, mellyel tudja, hogy rosszat tesz, 
mikor  az emberi  tapasztalatot  a  Teremtőre  való  utalás  nélkül  magyarázza.  Én tehát  teljes 
mértékben  egyetértek  Murray  professzorral,  mikor  az  ön  által  tőle  idézett  szavaiban  úgy 
beszél a természeti emberről, mint akinek „van felfogóképessége az evangélium igazságához 
még a hitre jutás és a megtérés előtt is”. Azonban nem beszélhetnék ekkora meggyőződéssel 
arról,  hogy  a  természeti  ember  rendelkezik  efféle  felfogóképességgel  az  evangélium 
igazságához,  ha  az  apologetika  hagyományos  nézetét  vallanám,  mely  szerint  az  ember 
öntudata  értelmes  dolog  az  istentudatra  történő  utalás  nélkül  is.  Ha  az  ember  öntudata 
ténylegesen  független  volna  az  istentudatától,  akkor  a  Rm1:20-nak  nem  volna  értelme. 
Minden  ember  önmagától  élne  a  világban.  Soha  egyetlen  ember  sem  rendelkezne  az 
evangélium ama intellektuális ismeretével, mely nélkülözhetetlen kelléke az üdvözítő hitnek. 
Röviden, ha a világegyetem nem az volna, aminek egy Pált követő kálvinista mondja, akkor 
nem lenne világegyetem. Nem lenne igazságrendszer. S ha az ember elméje nem az lenne, 
aminek a Pált követő Kálvin mondja, akkor képtelen lenne még egy amellett az elképzelés 
mellett szóló érvet is követni, miszerint a világegyetem egy világegyetem. Minden, egy efféle 
világegyetem melletti érv azon a világegyetemen kívüli érvnek tűnne a számára.

Mégis, Aquinói Tamás és Butler álláspontjának az a lényege, hogy az emberi öntudat 
értelmes  istentudat  nélkül.  A nem hivőkkel  történő vita  kiindulópontjának mindketten  azt 
teszik meg, hogy legalábbis a természeti dolgokat illetően semleges talajon kell állnunk velük. 
S minden nem hívő filozófia lényege az, hogy az öntudatot önmagában is értelmesnek tekinti, 
az Istenre történő utalás nélkül. Sőt, maga a katolicizmus és az arminianizmus teológiája is, 
amint azt már említettük, megköveteli, hogy bizonyos fokig kivonjuk az emberek tudatát a 
teremtett mivoltuk területéről. (d) Az előző pontban foglalt tény, hogy én mesterségesen nem 
választom külön a rávezetést a következtetéstől, vagy a gondolkodást a természet tényeitől a 
priori analitikus módon az emberi tudat természetéről. Nem vonatkoztatom, vagy különítem 
el  ezeket  mesterségesen  egymástól.  Épp  ellenkezőleg,  a  rávezetést  és  az  analitikus 
gondolkodást az értelmezés egyetlen folyamata részeinek tekintem. Ezért bocsátkozom bele a 
történelmi  apologetikába.  (Személyesen  én  magam  nem  nagyon  foglalkozom  vele,  mert 
kollégáim a Szeminárium más részlegeiben, ahol én is tanítok, ezt nálamnál jobban teszik.) A 
történelmi  vizsgálatok  minden  morzsája,  történjen  az  közvetlenül  bibliai  területen,  az 
archeológiában,  vagy  az  egyetemes  történelemben,  kénytelen  megerősíteni  a  keresztyén 
álláspont állításainak igazságtartalmát. Én azonban nem beszélnék vég nélkül a tényekről, sőt 
még több tényről úgy, hogy közben soha nem tenném próbára a nem hívő tényfilozófiáját. A 
valóban gyümölcsöző történelmi apologetika azt állítja, hogy minden tény a keresztyén teista 
álláspont igazságát bizonyítja, és azt is kell bizonyítania.

A megközelítési módszerem korrekt bemutatásának ezeket a minden mást alátámasztó 
alapelemeket természetesen tartalmaznia kell.306

Csak  ennek  a  pozitív  megközelítésnek  a  fényében  láthatóak  azok  a  kijelentéseim, 
miszerint  ismeretelméletileg  hívők és hitetlenek számára semmi közös nincs,  annak,  amik 
valójában.  Még  az  Általános  kegyelemben  is  nyilvánvaló,  hogy  a  bűnös  ismeretelméleti 
reakciója  alatt  én az ő,  mint  Isten  erkölcsileg  felelős  teremtményének a  reakcióját  értem. 
Vajon a bűnös helyesen reagál Istennek az őt körülvevő, azaz a benne levő és a Szentírásból 
érkező kijelentésére? Amilyen szorosan követtem Kálvint annak kihangsúlyozásában, hogy az 
embereknek hinniük kellene Istenben, mert a létezésének bizonyítéka rendkívül világos, olyan 
szorosan követem Kálvint annak kimondásával is, hogy egyetlen bűnös sem reagál helyesen 
Isten kijelentésére. Ez talán túlságosan sommás kijelentés? Nos, ez egyszerűen csak a teljes 
romlottság tantétele. Minden bűnös szövetség-szegő. Mindegyik a maga pecsenyéjét sütögeti. 

306 Lásd az Apologetika és a Bevezetés a teológiába (1. kötet) tanmeneteket.
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Nem akarnak emlékezni Istenre. Ezért próbálnak meg minden tőlük telhetőt, hogy elnyomják 
ezt  az  ismeretet,  mert  félnek  Bírájuk  szemébe  nézni.  S  mivel  Isten  arca  megjelenik  a 
világegyetem minden egyes tényében, ezért mindenütt szembeszegülnek Isten kijelentésével. 
Nem akarják  a  természet  tényeit  annak  látni,  amik  valójában,  s  önmagukat  sem akarják 
azoknak látni, akik valójában. Ezért feltételezik, hogy sem ők maguk, sem az őket körülvevő 
természet tényei és törvényei sem teremtettek. Még ha nagy kijelentéseket is tesznek arról, 
hogy  Istent  szolgálják,  mégis  inkább  a  teremtményt,  mintsem  a  teremtőt  imádják. 
Megpróbálják elhitetni önmagukkal, hogy az Isten és az ember csak egy-egy összetevője a 
világegyetemnek. Minden dolgot immanens módon értelmeznek. Vajon a kapcsolódási pont 
érdekében el kell ismernünk, hogy az ember képes bármit helyesen értelmezni, ha valójában 
kihagyja  Istent  a  képből?  Vajon  nekünk,  akik  azt  akarjuk  bizonyítani,  hogy  Isten  nélkül 
semmi  sem értelmezhető,  el  kell  ismernünk,  hogy  legalábbis  néhány  dolog  értelmezhető 
Nélküle? Épp ellenkezőleg,  azt  kell  megmutatnunk,  hogy Isten nélkül minden magyarázat 
ostobaság.  Csak mikor  ezt  tesszük, akkor az emberekben levő istenismeretre  hivatkozunk, 
amit megpróbálnak elnyomni. Ezt értem Isten előfeltételezése alatt bármely értelmes állítás 
megfogalmazásához.

Ön azt kérdezi, miféle ember következetes az alapelveivel.  Nos, én következetesen 
állítottam, hogy senki, vagy legalábbis egyetlen nem keresztyén sem az. Még azt is állítottam 
az ön által  vizsgált  kiadványban,  hogy ha az emberek következetesek lennének,  akkor  ők 
végtermékek  lennének,  s  nem volna  már  velük  több vita.  Mivel  azonban a  bűnösök nem 
következetesek, s rendelkeznek azzal, ami az ő szempontjukból a bennük lévő óember, ezért 
képesek belemerülni a tudományba és a teremtett világegyetem egyetemes magyarázatába, és 
képesek felszínre hozni sok igazságot.  Azért  van ez, mert  a tékozló fiú még nem ért  el a 
disznóólakig, így még rendelkezik valamennyivel az Atya lényegéből. Ezért képes megtenni 
és felfedezni azt, ami magát a dolgot tekintve igaz és hasznos a keresztyén számára. Miért 
hagyja  ön  figyelmen  kívül  ezt  az  általam tanított  fontos  elemet  abban a  könyvben,  mely 
nagyrészt a hívők és a hitetlenek között fennálló „közös területnek” a védelmében íródott, 
azokkal szemben, akik ezt tagadják? Pedig a valóság pont ennek az ellenkezője. Ha ön azt 
állítja:  én  pontosan  az  ellenkezőjét  mondtam  annak,  amit  mondani  akartam,  akkor  a 
korrektség érdekében legalábbis az imént tárgyalt pontokat önnek is meg kellene említenie.

Akkor hát mit értek én konkrétabban alatta, mikor kimondom, hogy ismeretelméletileg 
a hívőnek és a hitetlennek semmiféle közös területe sincs? Azt, hogy minden bűnös mintegy 
mondhatni  színes  szemüvegen  keresztül  néz.  S  ez  a  színes  szemüveg  az  arcához  van 
ragasztva. Feltételezi, hogy az önismeret értelmes az istentudat nélkül is. Feltételezi, hogy a 
tények  ismerete  értelmes  az  istentudat  nélkül  is.  S  feltételezi,  hogy a  törvények  ismerete 
értelmes  az  istentudat  nélkül.  S  minden  neki  bemutatott  tényt  és  törvényt  ezekből  a 
feltevésekből  kiindulva  magyaráz.  Azt  sem szabad elfelejteni,  hogy a  benne  levő  óember 
szerint  azt  is  tudja,  hogy  Isten  létezik.  Szövetség-szegőként  azonban  ezt  megpróbálja 
elnyomni. S most én szövetség-szegőként beszélek róla. Azt sem felejtem el, hogy valójában 
egyetlen ember sem teljesen tevékenykedik teljesen következetesen, ezekből a feltevésekből 
kiindulva. A nem hívő ugyanúgy nem teljesen felel meg a benne levő újembernek, ami az ő 
esetében  nem más,  mint  az  ember,  aki  mindennél  jobban  imádja  a  teremtményt,  mint  a 
keresztyén  a  benne  levő  újembernek,  ami  az  ő  esetében  nem  más,  mint  az  ember,  aki 
mindennél jobban imádja a Teremtőt. De ahogyan keresztyénként az a kötelességem, hogy 
mind  keresztyén  testvéreimet,  mind  önmagamat  a  bennünk  lévő  óember  elnyomására 
ösztönözzem, úgy az is kötelességem, hogy a hitetleneket nem a bennük lévő óember, hanem 
az újember elnyomására ösztökéljem.

Ennek  szükségessége  mindannyiszor  megfigyelhető,  mikor  bármelyik  magazinban 
megjelenik egy népszerű cikk a vallásról.  Az egyik magazin nemrég egy kérdőívet küldött 
szét, megkérdezvén bizonyos számú embert, hogy hisznek-e Istenben. A túlnyomó többség 
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azt válaszolta, hogy igen. Egy további kérdésből azonban az is kiderült, hogy csak nagyon 
kevesen  hisznek  a  Biblia  Istenében,  az  emberek  Teremtőjében  és  Bírájában.  Mégis  azt 
mondták, hogy hisznek Istenben. Az efféle cikkekből kiderül, hogy minden egyes bűnösben 
megvan az istenérzet, ezért ismeri Istent, mint Teremtőjét és Bíráját. Ám az is kiderül, hogy 
ezt így, vagy úgy minden bűnös tagadni próbálja. Ezért Isten nélkül vannak a világban. Nekik, 
amint arra Charles Hodge oly jól mutat  rá, meg kell  újulniuk az istenismeretre (Kol3:10), 
valamint az igazságosságra és a szentségre (Ef4:24).

Nos, sem Aquinói Tamás, sem Butler nem teszik meg azokat a megkülönböztetéseket, 
melyeket  én  igen.  Nem  teszik  meg  a  Teremtő-teremtmény  megkülönböztetést  abszolút 
alapvetőnek a gondolkodásukban. Miképpen kérhetnek akkor meg következetesen másokat, 
hogy ezt tegyék? Teológiájuk lényege annak fenntartása: Isten úgy alkotta meg az embert, 
hogy az rendelkezik némi szabadsággal, melynek folytán képes kezdeményezni valamit Isten 
tanácsvégzésén  túl  is.  Számukra  tehát  az  emberi  én  feltételezetten  képes  önmagát 
értelmesnek, valamint a világ tényeit és törvényeit manipulálhatóknak, azaz értelmezhetőknek 
elgondolni az Istenre történő utalás nélkül is. Már rámutattam, hogy emiatt az apologetika 
hagyományos  nézetének  nincs  világegyeteme,  és  nincs  valóságos  kapcsolódási  pontja  a 
hitetlennel.  Ha  akár  a  katolicizmusnak,  akár  az  arminianizmusnak  igaza  lenne  az  ember 
öntudatáról  alkotott  nézeteivel,  akkor  semmiféle  apologetika  nem létezne  a  keresztyénség 
számára. Nem létezne Isten mindenre kiterjedő terve sem. Ez sokkal világosabbá válik, ha 
meglátjuk, hogy összhangban a saját teológiájukkal, sem a katolikus, sem az arminiánus nem 
képesek  valódi  kihívást  jelenteni  a  természeti  ember  hamis  feltevései  számára.  A 
hagyományos apologétának úgy kell valamiképpen megpróbálni kapcsolódási pontot keresni 
a természeti ember gondolkodásában, úgy, ahogyan ez a gondolkodás a hamis feltevéseiből 
kiindul.  Nem  próbálhatja  meg  felpezsdíteni  az  óembert  az  újemberrel  szemben  a  nem 
keresztyénben.  Ő  nem  használ  efféle  megkülönböztetést.  Ő  elismeri  a  fokozatos 
különbségeket a természeti emberen belül. Sőt, ezeket nagyra értékeli. Számára tehát Pál arra 
vonatkozó igeszakaszai, melyek szerint minden ember ismeri Istent, s hogy az ember Isten 
képmására teremtetett,  igazságtalanságok a Szentírás másik fontos kijelentéseivel szemben, 
melyek szerint  a  természeti  ember  nem ismeri  Istent.  Mindez kompromisszumos  teológia. 
Nem csoda, hogy a katolikus és az arminiánus kompromisszumos apologetikát követnek.

Ennek az apologetikának az alapvető hamissága annak a ténynek a tulajdonképpeni, 
ha ugyan nem tényleges tagadásában mutatkozik meg, miszerint  a természeti  ember hamis 
feltevésekből indul ki. Aquinói Tamás és Butler azt vallották, hogy a természeti ember, akit a 
kálvinista  szövetség-szegőként  ismer,  rendelkezik  némi  helyes  elképzelésekkel  Istentől.  A 
helyest én nemcsak formai, de tartalmi vonatkozásban is értem. Bárki, aki azt mondja: „én 
hiszek Istenben”, formálisan helyes a kijelentését tekintve, de felmerül a kérdés: mit ért az 
Isten szó alatt? A hagyományos nézet azt feltételezi, hogy a természeti ember szavának van 
bizonyos  mértékű  helyes  gondolattartalma,  mikor  az  Isten  szót  használja.  Valójában  a 
természeti ember „Istene” mindig is egy véges Isten. Ez a leghatékonyabb eszköze az igaz 
Isten érzésének elnyomására, amit soha nem képes teljesen kitörölni a szíve minden zugából.

A természeti ember istene mindig abban a Valóságba van bebugyolálva, ami nagyobb 
mind  önmagánál,  mind  az  istenénél.  A  természeti  ember  a  Valóságot  minden  létezőt 
felölelőnek,  a Mindent a végső alanynak teszi meg, amiről beszél.  Thalésszel együtt  fogja 
mondani:  Minden  víz,  illetve  Anaximenesszel  együtt:  Minden  levegő.  Másokkal  lehet 
dualista, pluralista, atomista, realista, vagy pragmatista. Keresztyén szempontból még mindig 
monista elképzelése van abban, hogy a szerinte a Valóság felöleli mind Istent, mind őt magát. 
Úgy kötődik a zűrzavarhoz az apologetikában, ahogyan kötődik a tévedéshez a teológiában. 
Kötnie  kell  magát  a  gondolattartalom valamely  szűk területéhez,  mellyel  hívő  és  hitetlen 
minősítés nélkül közösen rendelkeznek, amikor mindketten alapelvük tudatában vannak. Ez 
ugyanaz, mint annak kimondása, hogy vannak, akik Istentől függőként magyarázzák a tényt, s 
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vannak,  akik  Istentől  függetlenként,  de mégis  mondanak  valami  azonosat  azzal  a  ténnyel 
kapcsolatosan.

Mindez  nem  vezethet  máshova,  csak  önfrusztrációhoz  a  hagyományos  apologéta 
részéről.  Képzeljük  el  őt  először  úgy,  mint  rávezetéses  gondolkodót.  Ebbéli  minőségében 
kezd  bele  a  „történelmi  apologetikába”,  valamint  az  archeológia  tanulmányozásába. 
Általánosságban foglalkozik majd a világegyetem „tényeivel” avégett, hogy bizonyítsa Isten 
létezését.  Az ő álláspontjával nem képes kihívást jelenteni annak az embernek a feltevései 
számára,  akit  meggyőzni  próbál.  Az a bizonyos ember kész az ő számára.  Képzeljük el  a 
hagyományos  apologétát  úgy,  mint  aki úgy dobálja a tényeket  nem keresztyén  barátjának, 
ahogyan labdákat dobálna.  A barátja minden egyes tényt  úgy kap el,  mint holmi labdát,  s 
beleveti a mögötte levő feneketlen gödörbe. Az apologéta szerfelett szorgalmas. Megmutatja 
hitetlen  barátjának  a  teizmus  összes  bizonyítékát.  Megmutatja  a  keresztyénség  összes 
bizonyítékát,  például  a  szűztől  való  születést  és  Krisztus  feltámadását.  S  képzeljük  el  a 
barátját abszolút fáradhatatlannak, és egyre udvariasabbnak. Ő majd veszi az összes tényt és 
belehajigálja  a  tiszte  lehetségesség  mögötte  levő  feneketlen  gödrébe.  „Vajon nem csoda”, 
mondja,  „milyen  furcsa  dolgok  történnek  a  Valóságban?  Úgy  látszik,  te  a  furcsaságok 
gyűjtője  vagy.  Ami  engem  illet,  én  jobban  szeretem  a  rendszeresen  történő  dolgokat. 
Természetesen  majd  erősen  azon leszek,  hogy magyarázzam azokat  a  tényeket,  melyeket 
említesz, azokkal a tényekkel összhangban, melyeket az eddigiek során működőknek találtam. 
Talán azt kell mondanunk, hogy a törvények pusztán statisztikus átlagok, ezért semmi nem 
mondható egyetlen  konkrét eseményről  sem a bekövetkezését  megelőzően.  Talán léteznek 
nagyon  szokatlan  dolgok  a  valóságban.  De  mit  bizonyít  ez  a  te  nézeted  igazságtartalma 
számára?”

Látjuk,  hogy  a  hitetlen,  aki  nem  a  teremtés  és  a  gondviselés  előfeltevéseivel 
tevékenykedik,  tökéletesen  összhangban  van  önmagával,  mikor  nem lát  semmi  kihívót  a 
hitetlensége  számára  még  Krisztus  feltámadásában  sem.  Egy pillanatra  meglepődhet  úgy, 
mint a felnövekvő gyermek meglepődik az élet furcsaságain, mikor azonban felnő, felfogja, 
hogy „ilyen az élet”. Szomorú, hogy a hagyományos apologéta még csak arra sem kérte meg 
hitetlen barátját, hogy annak lássa a tényeket, amik valójában. Egyáltalában nem mutatta be a 
tényeket. Azaz, nem mutatta be a tényeket a keresztyén szemléletmódnak megfelelően, noha a 
keresztyén szemléletmód a tények megtekintésének helyes szemléletmódja. A világegyetem 
összes  ténye  az  Isten  tervében  elfoglalt  helyének  következtében  az,  ami.  Az  ember  nem 
ismerheti átfogó módon azt a tervet. De tudja, hogy létezik ez a terv. Ezért a teizmus és a 
keresztyénség, a keresztyén teizmus tényeit a keresztyén teizmust bizonyító tényekként kell 
bemutatnia,  mert  egyedül  és  kizárólag  csak a  keresztyén  teizmusból  kiindulva  értelmesek 
tényekként.

Ez azonban annak kimondását is jelenti,  hogy a keresztyén apologétának soha nem 
szabad megpróbálni  csak rávezetőnek lenni.  A ténnyel  együtt  a tényfilozófiáját  is  be kell 
mutatnia.  Ezt  cselekedvén nem kell  neki  kevesebb tényt  kezelni.  Ugyanazokat  a  tényeket 
fogja kezelni, de úgy kezeli azokat, ahogyan kell.

Most nézzük meg a hagyományos  apologétát,  ha nem rávezetéses,  hanem  a priori  
gondolkodó. Először azt fogja megmutatni a munkásának, a rávezetőnek, hogy az meghiúsítja 
a  saját  céljait.  Megmutatja,  hogy  aki  nem  teszi  próbára  a  nem  keresztyén  barátainak 
feltevéseit, az olyan lejtőre helyezte magát, ami egyenesen vezet lefelé Locketől Berkeleyen 
keresztül  Humeig,  a  szkeptikusig.  Azután  a  saját  kifőzött  alapjához  fog  majd  hivatkozni 
bizonyos belső, szavakkal ki  nem fejezhető alapelvekre,  holmi  a priori  dologra úgy,  mint 
Platon,  vagy  Descartes.  Hivatkozik  majd  az  ellenmondás  törvényére,  akár  pozitív,  akár 
negatív módon, s bátran próbára teszi a tényeket, hogy azok vajon eleget tesznek-e a logika 
követelményeinek. Aztán hozzáteszi, hogy a keresztyénség tényei summa cum laude mennek 
át a vizsgán. Nos, ez valóban így van. S a vizsgán átmenve a létezésből is elkerülhetetlenül 
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kilépnek. Az apologéta csak akkor képes bizonyítani a lélek halhatatlanságát, ha Platonnal 
együtt azt is bizonytani akarja, hogy az ember isteni. Csak akkor képes bizonyítani, hogy a 
világegyetemben rend van, ha a sztoikusokkal együtt azt is akarja mondani, hogy Isten csak a 
rendjének  az  alapelve.  A  hegeli  idealistákkal,  például  Bradleyvel  és  Bonsaquetvel  vagy 
Royceszal együtt úgy fogja bizonyítani a Biblia tényeinek igazságát, hogy beleszövi azokat a 
világegyetem ama összetevőibe, melyek ezeknek a tényeknek az ellenkezőjét is megengedik.

A hagyományos  apologéta  rendszerint  azonban se nem tisztán rávezetéses,  se nem 
tisztán a priori módon gondolkodó, hanem szükségszerűen mindkettőnek lennie kell. Mikor a 
rávezetéses  gondolkodásba  kezd  bele  a  tényekkel,  akkor  úgy  fog  azokról  beszélni,  mint 
amelyek  Isten létezését  bizonyítják.  Ha bármi  egyáltalában  létezik,  mondja,  akkor  valami 
abszolút létezése is feltétlen követelmény. Mikor azonban ekképpen beszél arról, hogy minek 
kell léteznie, és elveti még az elismerését is annak, hogy a hitetleneknek hamis elképzeléseik 
vannak  a  feltétlen  követelményeikről,  nem is  beszélve  arról,  hogy próbára  tenné  őket  az 
alanyt  illetően,  akkor valójában máris  elismerte,  hogy a hitetlennek az emberi  logika és a 
tények viszonyáról alkotott elképzelése helyes. Nem tűnik fel a számára, hogy a keresztyén 
teistán kívül semmiféle más alapon sem lehetséges bármiféle kapcsolat a logika és a tények 
között.  Mikor  a  nem  keresztyén,  aki  nem  a  teremtés  és  a  gondviselés  alapján  állva 
tevékenykedik, a feltétlen követelményeikről beszél a tényekkel való viszonyukban, akkor a 
levegőt vagdossa. Az ő logikája pusztán forgóajtó a semmiben, ami semmit nem enged át a 
sehonnan  a  semmiben.  Ahelyett  azonban,  hogy  megmutatná  ezt  a  tényt  a  hitetlennek,  a 
hagyományos  apologéta  úgy folyamodik  a  hitetlenhez,  mintha  immanens  módszere  képes 
lenne sok dolgot nagyon helyesen értelmezni.

Az,  hogy  a  hagyományos  apologetika  különösen  tehetetlen  napjainkban,  azt 
megmutattam  Dr.  Richardson  és  Dr.  Carnell  apologetikai  könyveinek  elemzésénél.  Dr. 
Richardson  modernista.  De  azt  mondja,  vallja  a  keresztyénség  tényeinek  egyediségét. 
Egyidejűleg azt  is  vallja,  hogy a keresztyénség  és tényei  egyediségének eme vallása  nem 
összeegyeztethetetlen  azzal,  hogy  ragaszkodunk  egy  koherenciaformához,  ami  az  emberi 
tapasztalatra,  mint  alapra  van  felhelyezve.  Dr.  Carnell  ortodox  hívő.  Bizonyos  mértékig 
próbált  is  elmenekülni  az  apologetikai  érvelés  hagyományos  módszerének gyengeségeitől. 
Azonban  csak  a  rávezetéses  módszerét  veti  el.  Mindent  összevetve  azonban  visszaesik  a 
hagyományos  módszertanba.  S  pontosan  ebben  a  mértékben  nincs  érvényes  érve 
Richardsonnal  szemben.  Amilyen  fokban  ismeri  el  a  Richardson  által  vallott  koherenciát 
érvényesnek, oly mértékben adta fel a keresztyénség eseményeinek egyediségét, amiképpen ő 
maga vallja azokat. Másrészről amilyen mértékben vallja az események egyediségét azon a 
módon,  ahogyan  Richardson  vallja  azokat,  oly  mértékben  kellett  feladnia  a  koherenciát, 
amihez neki, mint ortodox keresztyénnek ragaszkodnia kell.307

Ugyanezt  a  nehézséget  fejezi  ki  az,  ahogyan  ön  kezeli  Isten  változatlanságának 
kérdését.  Ön  úgy  beszél  Isten  dinamikus  ön-következetességéről,  mint  fogalomról,  mely 
nagyon könnyűvé teszi meglátni, miképpen férhet össze Isten változatlansága a tények valódi 
jelentőségével a történelem menetében. De amennyire megmagyarázza, mennyire férhet össze 
Isten változatlansága  a történelmi  változás  aktualitásával,  annyira  félre  is  magyarázza.  Ön 
addig  megy  el,  hogy  magát  a  változatlanságot  is  Istennek  a  teremtett  világgal  fennálló 
viszonyának  állandóságából  kiindulva  határozza  meg.  „Isten  változatlansága  az  általa 
teremtett  világgal  történő  foglalkozás  tökéletesen  egyöntetűvé  tett  tervében  rejlik,  Isten 
abszolút mivolta pedig az Ő tökéletesen következetes viszonyultságában.”308 Nos, ha Isten 
változatlanságáról először nem úgy beszélünk, mint Isten jelleméhez tartozó attribútumról, Őt 
Önmagában, a világegyetemmel fennálló viszonyától függetlenül tekintve, akkor nincs többé 
probléma,  mert  a  probléma  egyik  tényezője  megtagadtatott.  Amilyen  mértékben  ön 

307 Lásd The Westminster Theological Journal, 1948. november
308 What is God? 32. oldal
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megmagyarázta,  oly  mértékben  meg  is  semmisítette  a  megmagyarázandó  tényt.  S  ön-
következetességről beszélni azt követően, hogy előtte leegyszerűsítettük az ént egy viszonyra, 
értelmetlen.  Másrészt  ön  valójában  nem  ragaszkodik  Isten  önmagában  vett  létezésének 
azonosságához a világgal fennálló viszonyával. Ez is világosan kiderül az ön által Istenről 
általánosan elmondottakból.  Akkor viszont,  ha egy hitetlennel  kell  beszélnie  Istenről,  Aki 
valóban önálló, s megkéri, hogy erre az Istenre a saját eljárásának vonalai mentén gondoljon 
anélkül, hogy az eljárásának alapját képező feltevéseit megkérdőjelezné, akkor ő egyszerűen 
azt fogja mondani: ez az Isten annyira felette áll a tapasztalatán, hogy semmit sem mondhat 
róla, ezért az ő számára értelmetlen lesz. Erre pedig ön az ön módszerével nem lesz képes 
kielégítő választ adni.

Az általános végkövetkeztetés tehát az: a hagyományos módszerrel nem lehetséges az 
egyik  álláspontot  világosan  szembeállítani  a  másikkal  úgy,  hogy összevethetők  legyenek, 
hogy micsodák valójában. Biztos, hogy két ellentétes álláspontot nem lehet ütköztetni, ha nem 
mutatható ki, miben ellentétesek. A gondolkodás hagyományos alapján a hitetlen nem túl sok 
lehetőséget kap annak elegendően világos meglátására, hogy miben különbözik az övétől az a 
másik álláspont, aminek az elfogadására kérik.

Mindez  azonban  a  római  katolikus  Aquinói  Tamás,  vagy  az  arminiánus  Butler 
követésének a folyománya. Ha valaki Kálvint követi, nem lesznek efféle problémái. Akkor az 
illető  azzal  a  ténnyel  kezdi,  hogy  a  világ  az,  aminek  a  Biblia  mondja.  Az  illető  akkor 
bocsánatkérés  nélkül  fogalmazza  meg  Istennek az  emberel  szembeni  követeléseit,  jóllehet 
mindig suaviter in modo. Az illető tudja, hogy a felszín alatt minden emberben rejtetten benne 
van az istenérzet. Az illető tehát lehetőséget biztosít annak az istenérzetnek, hogy lázadjon fel 
az ellen az elnyomás ellen, amit a szövetségszegő újembere részéről elszenved. Az illető nem 
foglalkozik ezzel az újemberrel. Az illető megmutatja, hogy az újember feltevéseivel minden 
dolog értelmetlen. A tudomány lehetetlenné válik, s bárminek az ismerete bármely területen is 
lehetetlenné  válik.  Egyetlen  tény  sem lesz  megkülönböztethető  a  többi  ténytől.  Egyetlen 
törvény sem lesz  nevezhető  törvénynek  a  tények  vonatkozásában.  A tényszerű  tapasztalat 
egész  manipulálása  olyan  haszontalan  lesz,  mint  annak  a  motornak  a  forgása,  ami  nincs 
sebességbe kapcsolva. Azaz minden tény – nemcsak egyes tények – minden tény bizonyítja a 
keresztyén teizmus igazságát, mégpedig nemcsak valószínűleg. Ha a keresztyén teizmus nem 
igaz, akkor semmi sem igaz. Vajon a Biblia Istene elégedett lesz, ha szolgái ennél kevesebbet 
mondanak?

S vajon én ezt a módszert követve radikálisan eltávolodtam Kuypertől és Bavincktól? 
Épp  ellenkezőleg,  mindezt  elsősorban  tőlük  tanultam.  Kuyper  Encyclopedia-ja  az,  ami  a 
modern időkben bármely más munkánál jobban kiemelte a hívő és a hitetlen megközelítése 
közötti különbséget. Bavinck monumentális munkája az, ami a Szentírásra őszintén irányuló 
természeti teológiát szöges ellentétbe állítja a katolicizmussal, ami semleges gondolkodáson 
alapszik. Bavinck az, aki megtanított engem arra, hogy az Istennel kapcsolatos bizonyítékok, 
ahogyan a hagyományos módszer formálja meg azokat, mindig egy véges istent bizonyítanak. 
Tényleg voltam olyan vakmerő, hogy kijelentsem: ezeknek a nagy református teológusoknak 
a tanításai egyes pontokon nem voltak mindig teljesen hűségesek a saját alapelveikhez. Mikor 
azonban ezt  tettem,  akkor  rendszerint  megpróbáltam kimutatni,  mit  tettek  ők ekképpen,  s 
milyen mértékben távolodtak el Kálvintól.309

2. Másodlagos okok

Cecil De Boer azt sugallja, hogy én nem juttatom érvényre a „másodlagos okokat”.

309 The Bible Today, 1949. április, és 1949. június-szeptember
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Mellesleg, a másodlagos okok aktualitása eme elvetésének gyakorlata magában foglalja azt a veszélyt, 
amit  „fojtó  szupernaturalizmusnak nevezünk”,  az  elme ama szokását,  melyben  mindent  úgy vonatkoztatnak 
Istenre,  hogy valójában mind a természeti eseményeket,  mind az emberi cselekedeteket  Isten cselekedeteivel 
azonosítják… Természetesen szükségem van Isten kegyelmére, hogy hihessek, de én vagyok az, és nem Isten, 
aki  hisz – vagy kételkedik,  megtér,  szenved. Más szóval,  ha az emberi  lény,  a hívő, vagy a hitetlen valódi 
tudáshoz akar jutni egy fáról, vagy egy vasvesszőről a másodlagos okok vonatkozásában, akkor gondolkodását 
alá kell vetnie eme dolgok objektív létezésének, és minőségeinek úgy, ahogyan Isten megszabta azokat.310

Ezzel kapcsolatosan az alábbi megjegyzéseknek van helye:
Mikor a keresztyén álláspontot Isten a teremtésben és a gondviselésben megnyilvánuló 

tervéből kiindulva vázoltam fel, úgy érveltem a „másodlagos okok” mellett, mint amelyeket 
Isten állított fel! S tettem ezt a nem keresztyén gondolkodás különböző formáival szemben, 
legyen  az  „klasszikus  realizmus”,  vagy  modern  idealizmus,  amelyben  nincs  helye  Isten 
tervének, az Ő teremtésének és gondviselésének.

Az ő nézetükben a „másodlagos okok” „első”, vagy végső okokká válnak: nincs tehát 
végső ok ezek mögött. Végsőként ezek a másodlagos okok a véletlenen kívül semmi máson 
sem alapulnak. Azaz, az egész emberi tapasztalat értelmetlen. Teljesen igaz, hogy „a megtérés 
nem  csinál  Euklideszt  a  filippi  börtönőrből”,311 de  ez  kívül  esik  a  most  elemzett  dolog 
határain.  Engem  csak  az  érdekel,  hogy  megmutassam:  léteznie  kell  egy  végső  oknak, 
Istennek,  ha létezniük  kell  valódi  másodlagos  okoknak. Más szóval,  csak a keresztyénség 
igazságának  előfeltételezésével  magyarázható  a  tudomány.  Nem  gondolom,  hogy  a 
„klasszikus realizmus”,  vagy a modern realizmus bármely más formájának „objektivitása”, 
amilyet John Wild és barátai képviselnek, megengedi a teremtés és gondviselés elképzelését a 
szó bibliai értelmében. Nem „fojtó szupernaturalizmus” azt erősítgetni,  hogy a másodlagos 
okok értelmetlenek Isten, a Teremtő, mint elsődleges, vagy távoli ok nélkül. A tudomány és 
az  egész  emberi  tapasztalat  elfojtása  lépne  fel,  ha  akár  a  „Klasszikus  realizmus”,  akár  a 
modern idealizmus igaz lenne.  Akkor ugyanis  egyáltalában nem lennének okok. Az egész 
Valóság irracionális  részlegességekből állna össze. Akkor minden a káosz és az őséjszaka 
volna.

3. Esetlegesség

Hasonló a másodlagos okok dolgához az esetlegességé. Jesse De Boer azt állítja, hogy 
én  Morris  R.  Cohen  „leírását  a  természettudományról  teológiai  összefoglalónak”  vélem. 
Cohen azt mondja, hogy csak a természettudomány nem törődik az eredetekkel. „S ebben a 
dologban Cohennek igaza van.”

Van  Til  és  Cohen  nyilvánvalóan  teljesen  eltérő  dolgokról  beszélnek,  ezért  Van  Til  téved,  ha  azt 
feltételezi,  hogy ellentmond Cohennek. Hasznos lehet  gondosan összehasonlítani egyes  keresztyén  tantételek 
Van Til általi  megfogalmazását  a Westminsteri  Hitvallás által megfogalmazottakkal.  Idézem az 5.  fejezet  2. 
cikkelyét:  „Habár  -  Istennek,  mint  Első  Oknak,  eleveismerésére  és  dekrétumaira  való  tekintettel  -  minden 
változhatatlanul  és  tévedhetetlenül  beteljesedik,  mégis  ugyanezen  gondviselés  által,  a  másodrendű  okok 
természete szerint elrendeli, hogy mindezek szükségszerűen, szabadon vagy véletlenszerűen bekövetkezzenek.” 
Szó  sincs  itt  „előfeltételezésekről”,  s  utalás  sincs  arra,  hogy  a  másodlagos  okoknak  nincs  meg  a  saját 
természetük, ami nyitott a megértésre, és ami egyes esetekben esetlegesen fejeződik ki.312

Erre  válaszolandó  én  az  esetlegesség  kérdésére  fogok  összpontosítani.  Vajon  a 
keresztyén tagadja majd, hogy létezik esetlegesség? Konkrétan, vajon azok a keresztyének, 
akik a református hit  mellett  tették le a garast,  elvetnek majd minden álláspontot,  ami az 

310 Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember, 5. oldal
311 Ugyanott
312 Calvin Forum, 1953. október, 33. oldal

161



esetlegességnek is helyet hagy? Vajon a katolicizmus, vagy arminianizmus, ha ugyan nem a 
pogányság jele, ha valaki ezt a szót használja?

A választ világosan megadja a Westminsteri Hitvallás De Boer által idézett szakasza. 
Világosan tanítja az esetlegesség elképzelését.

Ezután  rátérünk  Cohen  leírására  az  esetlegességről  a  Gondolkodás  és  tudományos 
módszer Metafizika című fejezetéből.313 Látjuk, hogy használja az esetlegesség elképzelését. 
Nyilvánvaló, hogy nem utasíthatjuk el, amit mond, hiszen használja a fogalmat. De meg kell 
vizsgálnunk a fogalom jelentését: mit ért ő az esetlegesség alatt? Valami hasonlót ért alatta, 
amit a Hitvallás? Mikor a Hitvallás beszél az esetlegességről, akkor valami olyasmit ért alatta, 
ami  Isten  változtathatatlan  rendelésének  megfelelően  következik  be.  A  Hitvallás  védi  a 
református keresztyént a determinizmus vádjával szemben. A hitetlenek, valamint a katolikus, 
vagy evangelikál meggyőződésű keresztyének készek a váddal, miszerint azzal, hogy Isten 
tanácsvégzését teszik meg a végső alapnak mindahhoz, amiknek meg kell lennie, a református 
keresztyének valóban Istent teszik meg a bűn szerzőjének, s méltánytalanul bánnak az ember 
akaratával, továbbá az esetlegesség igazi jelentésével.

Ezt  a  fajta  ellenvetést  fogalmazta  meg  Pighius  Kálvinnal  szemben,  s  a  Hitvallás 
Kálvin nyelvén beszél. Ragaszkodik hozzá, hogy Isten a tanácsvégzésével felügyel mindent, 
amiknek meg kell lenniük. Ennek megfelelően „Előtte mindenek nyitottak és nyilvánvalóak, 
az Ő tudása végtelen, tévedhetetlen és teremtményeitől  független; így számára semmi sem 
véletlen  vagy  bizonytalan.”314 Ez  determinizmust  jelöl?  A  Hitvallás  mondja:  „Isten  az 
örökkévalóságból,  akaratának  legbölcsebb  és  legszentebb  tanácsvégzése  által  szabadon  és 
változhatatlan  módon  elrendelt  mindent,  ami  lesz.  Mindent  elrendelt,  de  nem  szerzője  a 
bűnnek, nem is kényszeríti a teremtményeit, hogy azok akaratuk ellenére cselekedjenek, és a 
másodlagos okok szabad voltát sem veszi el, hanem megerősíti.”315

Meg kell hagyni, itt „egy szó sem esik az ’előfeltételezésekről’.” A Hitvallás nem egy 
filozófiai  értekezés.  A  hitvallás  azonban  világossá  teszi,  hogy  az  ember  akarata  alatt,  a 
másodlagos  okok, és esetlegességük alatt  jelöl  valamit  Isten végsőleg meghatározó tervén 
belül.

Másrészről  minden  nem  keresztyén  gondolkodás  úgy  gondolkodik  az  ember 
szabadságáról,  a  „másodlagos  okokról”,  és  az  „esetlegességről”,  mint  amelyek  teljesen 
függetlenek  Isten  tanácsvégzésétől,  a  teremtésétől  és  gondviselésétől.  Ez  jelöli  végső 
determinizmusát.  Az  egyik  összetevő  a  nem  keresztyén  tudományfilozófiában  a  végső 
indeterminizmus.  Az,  hogy  mit  képes  mellesleg  megtenni  a  nem  keresztyén  alapelvével 
ellentétben, az most nem képezi a vizsgálat tárgyát. Mikor azonban a nem keresztyén tudós 
számot ad magának a módszeréről, rájön, hogy egy elmélet van benne előfeltételezve, s hogy 
ez az elmélet magában foglalja a nyitott  világegyetem elképzelését,  azét a világegyetemét, 
amely nem áll Isten felügyelete alatt.

Meg kell  hagyni,  hogy ha  megkérdezzük  őt  a  módszeréről,  kijelenti,  hogy nyitott 
elméjű, s követi a tényeket, bármerre is vezetik azok őt, akár még a keresztyén álláspontjához. 
De legelőször  meg  kell  neki  engedni,  hogy olyan  hipotéziseket  alkosson,  amilyenek neki 
tetszenek.  S  bármely  hipotézis  elméleti  fontosságának  eme  feltevése  máris  kizárja  a 
keresztyén álláspontot. A keresztyén a Szentírás tekintélye alapján hiszi, hogy „Isten számára 
nincs esetlegesség”, mivel Ő felügyel minden dolgot. A tudományos hipotézisek jelentősége 
az ember számára tehát Isten gondviselése elképzelésének hatáskörén belül van.

Cohen  azonban,  az  ő  szempontjából  teljesen  következetesen  úgy  találja,  hogy  a 
gondviselés  elképzelését  törvényen  kívül  kell  helyezni,  ha a  tudománynak  szabadnak kell 

313 A negyedik fejezet a Reason and Nature (Gondolkodás és természet) című könyvében, New York, 1931
314 Westminsteri Hitvallás, 2. fejezet, 2. cikkely
315 Ugyanott, 3. fejezet, 1. cikkely
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lennie  a  hipotézisek  megalkotásában.  Ő a véletlen  metafizikáját  posztulálja  a  tudományos 
módszer alapjaként:

Ellentétben a szokásos, róla alkotott nézetekkel, a ténylegesen a tudományos folyamatra építő elégséges 
gondolkodás  alapelve  nemcsak  összeegyeztethető  a  véletlen,  az  esetlegesség,  vagy  a  határozatlanság 
birodalmával, de pozitív módon meg is követeli azt, mint a törvények egyetemességével kölcsönhatásban álló 
valamit.316

Nos, a véletlen világegyetemében úgy tűnhet, hogy bármi bekövetkezhet. Akkor akár 
a keresztyén álláspont is bizonyulhat igaznak? Cohen azt válaszolja, hogy noha a tudományos 
eljárásban  szükségünk  van  a  véletlen,  vagy  indeterminizmus  elképzelésére,  de  ugyanúgy 
szükségünk  van  a  vele  kölcsönhatásban  álló  determinizmus  elképzelésére  is.  Ellenkező 
esetben ugyanis nem zárhatnák ki azt, ami abszurd.

Gyakorta állítják, hogy a tudományos módszer alapelve nem helyezheti eleve törvényen kívül bármely 
tény  lehetségességét,  függetlenül  attól,  hogy  az  mennyire  furcsa,  vagy  csodálatos…  Ténylegesen  azonban 
bizonyos típusú magyarázatok nem fogadhatók be a tudományos ismeretek törzsébe. Bármilyen  próbálkozás 
például, mely fizikai tüneményeket közvetlenül a gondviselés, vagy testetlen szellemek működésének tulajdonít, 
nem  egyeztethető  össze  a  racionális  determinizmus  alapelvével.  Ezen  entitások  természete  ugyanis  nem 
elegendően  meghatározó  ahhoz,  hogy  lehetővé  tegye  a  számunkra  határozott  tapasztalati  következmények 
levonását belőlük. A Gondviselés Akarata például mindent megmagyaráz, akár így következik be, akár amúgy. 
Ezért  semmiféle  kísérlet  nem képes  azt  megcáfolni.  Egy hipotézis azonban,  ami kísérletileg nem cáfolható, 
kísérletileg nem is igazolható.

Törvényen kívül helyezve így a kísérteties, mágikus, és más természetfölötti befolyásokat úgy tűnik, 
hogy a tudományos módszer elszegényíti a világunkat. Jól tesszük azonban, ha megemlékezünk arról, hogy a 
világ,  amelyből  nincs  egyetlen  lehetségesség  sem  kizárva,  a  káosz  világa,  melyről  semmiféle  határozott 
kijelentés sem tehető. Bármely világ, mely tartalmaz valamiféle rendet, szükségszerűen magában foglalja egyes 
elvont, vagy alaptalan lehetségességek kizárását, melyek az őrültek agyát töltik ki.317

Meg kell hagyni, mindez nem metafizika a szó pre-kantiánus értelmében. Cohen sok 
más  modern  gondolkodóhoz  hasonlóan  tagadja  a  végső  valóság  ismeretének  emberi 
képességét. Ebben Kantot követi, a fenoména világára korlátozván az emberi ismereteket. De 
minden tagadása ellenére arról, hogy bármi köze lenne az alte Metaphysik-hez, ez a modern 
fenomenalizmus feltételezett metafizikára alapoz. Nem is lehet másképp. Cohen magyarázata 
önmagában is világos jelzése annak, hogy a fenomenalizmus megköveteli a természetfeletti, 
sőt még a gondviselés elképzelésének a kizárását is. Cohen megpróbálja biztossá tenni, hogy 
az  ő  valóságszigete  biztosított  mindenféle  természetfeletti,  röviden  isteni  támadás  ellen, 
ahogyan  Őt  a  keresztyénség  elképzeli.  Ebben  a  fenomenalizmusban  benne  rejlik  egy 
egyetemes  negatív  ítélet  arról,  hogy a  keresztyénség  Istene nem létezhet.  A világegyetem 
tényei  és törvényei  a  korlátozó fogalmakként  egyensúlyban  tartott  tiszta  véletlen  és tiszta 
determinizmus kombinációjának eredményei.

Egy befejezett  racionális  rendszernek  nincs  semmije önmagán kívül,  és  nincs  semmiféle  lehetséges 
alternatívája, akár előfeltételezetten, akár a pillanatnyi tényleges állapotán kívül. Ez részben egybevág a bradleyi 
Abszolúttal,  azonban  ez  inkább  ideális  határ,  semmint  tényleges  megtapasztalás.  A  meg  nem  valósult 
lehetőségek benne pontosan addig a mértékig léteznek, amennyire a végtelen időt is magában foglalja.318

A közölhetetlen attribútumokkal rendelkező Isten elképzelése leredukálódik egy korlát,  vagy eszme 
elképzelésére. Az örökkévalóság nem Isten attribútuma az embertől megkülönböztetetten, ez, mint Isten egész 
elképzelése,  nem  több  mint  egy  ideál.  „Az  örökkévalóságot  tehát  tekinthetjük  ekképpen  egy  kiterjedő 
perspektíva-sorozat korlátjaként, vagy rendező alapelveként.”319

316 Reason and Nature, 151. oldal
317 Ugyanott, 159. oldal
318 Ugyanott, 158. oldal
319 Ugyanott, 156. oldal
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A modern fenomenalizmus ebben, vagy abban a formában széles körben eluralkodott. 
A  Keresztyén teista  bizonyítékok  című tanmenetben foglalkoztam egy sor tudóssal,  akik a 
Cohenéhez  hasonló  álláspontra  helyezkednek.  S  a  Keresztyénség  és  pszichológia  című 
tanmenetben megpróbáltam bemutatni, hogy a tudomány feltételezetten semleges módszere 
miképpen  foglalja  magában  ténylegesen  a  keresztyénség  tagadását.  A  téma  fontossága 
megkövetel egy-két megjegyzést erről az utóbbi dologról.

A tudományos  módszert  a vallás kérdésére alkalmazva először is  ott  van a  nyitott 
elméjűség kijelentése. Azt mondják nekünk, hogy a kérdés, miszerint van-e vajon a vallásnak 
van-e, vagy nincs objektív referenciája, nem érinti a valláspszichológust. Ő csak a vallásos 
tudatot próbálja meg leírni, és nem megmagyarázni. Ő mesterkéletlen tanúja akar lenni annak 
a tudatnak. Ezért megkérdezi a keresztyént, a mohamedánt, a buddhistát, és a többieket, hogy 
mit jelent számukra a vallás. Ennek az első pontnak a hátterében megbúvó feltevés viszont 
nem más, mint az, hogy előre senki sem tudja, létezik-e a hamis vallásokkal szemben igaz 
vallás  is.  A  keresztyénség,  a  természetfeletti,  tévedhetetlen  kijelentésről  alkotott 
elképzelésével együtt be van állítva egy sorba a többi vallással. Az elvont lehetségesség Isten 
fölé van helyezve.

Másodszor, felmerül a kritérium, vagy mérce kérdése. Melyeik vallás jobb a többinél, 
ha egyáltalában van ilyen? Így a keresztyénség soha nem jelenhet meg igaz vallásként. Így 
csak a többi vallásnál jobb vallásként jelenhet és jelenik meg sok valláspszichológusnál.

Harmadszor,  a  vallás  meghatározásai,  melyek  ebből  a  pusztán  „leíró”  folyamatból 
származnak, elkerülhetetlenül határozatlannak állítják be a vallás objektív referenciáját.  Az 
átlagos  valláspszichológus  Istene  vagy  egy  erő  a  világegyetemen  belül,  vagy  valamiféle 
valami  a  világegyetem felett.  Bármi,  csak nem a keresztyénség  önálló,  és önmeghatározó 
Istene.  Robert  A.  Millikan  mondja:  „Három szóval  így  foglalnám össze  a  vallás  lényegi 
feladatát:  fejlessze  az  emberiség  tudatát,  ideáljait  és  törekvéseit”.320 Hasonló 
meghatározásokat  adtak  a  vallásra  Heber  D.  Curtis,  Albert  Einstein,  és  sokan mások.  Sir 
James Jeans elmondja nekünk, hogy pár millió évvel ezelőtt néhány csillag vándorolt vakon 
az  égen.  „Az idő  folyamán,  nem tudjuk,  miképpen,  mikor,  vagy miért  ezeknek  a  kihűlő 
szilánkoknak  az  egyike  megszülte  az  életet,”  Azaz  egy  lélegzettel  ragaszkodik  az 
agnoszticizmushoz, tagadja a keresztyénséget, és jelenti ki, hogy a világot a véletlen uralja.321

Ez az a kép, melyről meg vagyok győződve, hogy az evangélium szolgálóinak látniuk 
kell. A modern tudományos módszertan azt állítja: semleges, nem metafizikus, leíró eljárás. 
Ebbéli  minőségében  összhangban  áll  a  modern  poszt-kantiánus  filozófiával,  amely 
nagymértékben szintén fenomenalista.

A modernista  és  neo-modernista  szolgáló  összhangban érzi  magát  mind  a  modern 
tudománnyal, mind a modern filozófiával, ha homályosan beszél a „teljesen odaátról” és az 
„örök értékekről”. S a modern szolgálónak teljesen igaza is van. Neki, ha akarja, megengedett 
az Isten, Krisztus és a Szentlélek fogalmak használata mindaddig, amíg ezek nem annak a 
természeti embernek az idealizálásai és kivetítései, aki nem akar találkozni a Teremtőjével és 
Bírájával.

Az  ortodox  keresztyén  az,  aki  engedi,  hogy  becsapják,  ha  felkarolja  a 
dimenzionalizmus  jelenlegi  formáját,  melyben  a  feltételezetten  semleges  tudós  a  valóság 
alacsonyabbrendű összetevőjét írja le. Ha az ortodox keresztyén elfogadja a „semleges” tudós 
„leírását”  a  fenoména  birodalmában,  akkor,  ha  következetes,  el  kell  fogadnia  a  modern 
szolgáló  homályos,  határozatlan  istenségét  is.  Korábban  megjegyeztük,  hogy  az  ortodox 
keresztyénség  nem  fér  össze  a  Jesse  De  Boer  által  oly  fennen  dicsért  „klasszikus 
realizmussal”.  Még  kevésbé  illik  bele  a  poszt-kantiánus  tudomány  és  filozófia  leíró 

320 Has Science Discovered God? szerk. E. H. Cotton, 24. oldal
321 James Jeans: The Mysterious Universe, N.Y., 1931, 3. oldal
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fenomenalizmusába.   Utóbbi  ugyanis  alapvetően  hasonlít  a  idealizmus  kikötéseihez,  s  az 
idealizmus nem a keresztyénség barátja.

A katolicizmus és az evangelikalizmus még így is várhatóan jó teista alapnak képzelik 
majd  a  keresztyénség  és  a  fenomenalizmus  számára  a  valóság  alacsonyabb  rendű 
dimenziójának ártatlan és semleges leírását. A katolicizmus és az evangelikalizmus ugyanis 
nem hiszi, hogy minden azért lesz meg, meg Isten tanácsvégzése alapján kell meglennie.

Neki  tehát  nem kell  ellenezni  az  „esetlegességet”,  vagy  a  „nyers  tényt”,  azaz  az 
egyéniesítés  végtelenül  indeterminista  és  meghatározatlan  alapelvét.  Mikor  a  modern 
tudományos módszertannak a tények „nyitott világegyetemére” van szüksége, melyben annak, 
hogy  a  tények  azok,  amik,  nincs  semmiféle  oka,  a  katolikusnak  és  az  arminiánusnak  a 
nézőpontjukból  kiindulva  nem kell  túlságosan  tiltakozniuk.  Szerintük  maga  a  Biblia  is  a 
határozatlanságot tanítja.

A  katolicizmusnak  és  az  evangelikalizmusnak  akkor  sem  kell  azonban  nagyon 
tiltakoznia,  mikor  a  modern  tudományos  módszertannak  a  nyers  tényről  alkotott 
elképzelésével  kölcsönhatásban  álló  átfogó  leírás  ideáljára  van  szüksége.  Hiszen  magát  a 
református hitet is amiatt vetik el, mert nézetük szerint nem lehetséges, hogy létezzen egy 
mindent meghatározó végső Ok, de azzal egyidejűleg igazi jelentőségű másodlagos ok is.

A katolicizmus és az arminianizmus úgy letompították a teremtés és a gondviselés 
tantételeit,  hogy  azok  összhangba  kerüljenek  a  szabad  akarat  általuk  történő 
„megtapasztalásával”. Gondolkodásukat tehát bizonyos fokig megrontotta a nem keresztyén 
gondolkodás  indeterminista-determinista,  irracionalista-racionalista  módszertana.  Ennek 
megfelelően  képesek  a  saját  nézőpontjukból  kiindulva  a  hitetlenekkel  együttes  közös 
fogalmakkal, közös magyarázatokkal rendelkezni a világegyetemről.

Konkrétan,  képesek  csatlakozni  a  „klasszikus  realizmushoz”  a  természeti  teológia 
megalkotása során. Képesek elismerni,  hogy amit  a hitetlen velük együtt  tehet  és tesz,  az 
helyesen  magyarázza  Isten  természeti  kijelentését.  Ezzel  a  dologgal  majd  tovább  is 
foglalkozunk a következő fejezetben. Ebben a pillanatban csak annak jelzése végett utalunk 
rá, hogy csak a református vallás iránt elkötelezettek vallják teljes komolysággal a keresztyén 
tanítást.  Egyedül  ők  törődnek  a  teremtés  és  a  gondviselés  tantételei  jelentőségének 
fenntartásával  és  kihangsúlyozásával  még  a  tér-idő  világ  tényeinek  meghatározásánál  és 
rendezésénél  is.  Egyedül  ők fogják fel:  ha egyszer  elismerik,  hogy a  tér-idő ténylegesség 
azonosítható,  hogy akár csak egy tényről  is feltételezhető annak határozott  jellege,  azaz a 
többi  ténytől  való  megkülönböztethetősége  függetlenül  Isten  teremtő  és  gondviselő 
tevékenységétől,  úgy  mindenhová  belopózik  az  indeterminizmus.  Ismerjük  el  az 
indeterminizmust a legalacsonyabb rendű dimenziókban, például az aritmetikában, s elvileg 
arra  kényszerülünk,  hogy  mindenütt  elismerjük  azt.  Csak  amennyiben  Isten  a  végső 
meghatározó  tényező,  tehát  a  Teremtő,  és  a  világ  minden  ténye  szuverén  gondviselő 
meghatározója, akkor van ezeknek a tényeknek bármijük, ami különállóknak, egyedieknek, 
azaz megszámlálhatóknak jelöli meg valamennyit. Ezért van az, hogy a kálvinista ugyanúgy 
ellenzi  a  „nyers  tények”  előfeltételezését  a  tudományos  módszertanban,  mint  a 
megjelenésüket a teológiában.

S ahogyan egyedül a Kálvinista ellenzi az indeterminizmust a létezés alsó szintjén, 
úgy egyedül csak ő törődik a determinizmus ellenzésével is. Cohen és sokan mások azon az 
alapon zárják ki a gondviselés, vagy csoda elképzelését,  hogy ha elismernék a hipotézisek 
nyers tényekkel történő ellenőrzésének elképzelését úgy, amint azt a tudományos módszertan 
tenné, egyedül a kálvinista zúgolódik ellene. A kálvinista nem engedi meg, hogy a tér-idő 
világ  törvényei  a  határozott  jellegüket  a  végsőnek  elképzelt  emberi  elme  rendező 
tevékenységéből  származtassák.  A  teremtés  és  a  gondviselés  tantételei,  mikor  a  maguk 
jelentőségében szemléljük azokat mind a megismerendő tények, mind az azokat megismerni 
kívánó  emberi  elme  vonatkozásában,  megkövetelik,  hogy  az  ember  a  valóság  véges 
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újraértelmezőjének – tehát annak, ami az a valóság valójában – tekintse önmagát Istennek a rá 
vonatkozó  meghatározó  tevékenységének  következtében.  Ha  valaki  megengedi  azt  az 
alapelvet,  mely  szerint  az  ember  a  végső  forrás,  az  egyetlen  megemlítendő  forrás  a 
világegyetem  bármely  ténye  meghatározott  jellegét  illetően,  akkor  az  illető  mindenhol 
megfosztotta a trónjától szuverén Istent.

Jesse De Boer azt mondja, hogy én:

Ok  nélkül  foglalkozott  a  természettudomány  bizonyosságának  felállításával.  A  tudósoknak  nincs 
szükségük  bátorításra,  hogy  önmagukat  védjék,  vagy  felsrófolják  a  magabiztosságukat  abban,  amivel 
foglalkoznak. A természeti egyformaság bizonyosságáról folytatott egyetemes beszéd nem segíti a gyümölcsöző 
hipotézisek és a próbára tételük eszközei utáni kutatást. Nincs rá jó ok, hogy a keresztyén vallást azon az alapon 
ajánljuk,  amilyen  szerepet  játszik  vis-à-vis a természettudománnyal  úgy,  ahogyan  az elnéző nagybácsi  szedi 
össze  tévelygő  unokaöccse  szerencsejáték-számláit.  Szigorúan  szólva  a  keresztyén  hit  megkülönböztetett 
összetevői a hit területéhez tartoznak, nem a tudáséhoz, vagy a bizonyításéhoz.322

Nem sokkal korábban a természet egyformaságának elképzelését taglalva ezt mondja:

Mindenesetre a természeti egyformaság a természeti események és dolgok közötti rendtípust jelent, nem 
az Isten teremtményei közötti viszonyt.323

Majd ismét:

A  fizika  természetesen  nem  meríti  ki  az  embernek  a  természeti  dolgokkal  kapcsolatos  ismereteit. 
Amellett, hogy odafigyel a dolgok ama jellemzőire, melyeket a fizika vizsgál, az ember képes a teremtmények 
teremtett mivoltára is odafigyelni, és megérteni, hogy létezésük alapja Istenben van.324

És megint:

A fontos kérdés azonban ez: Mi tehet egy keresztyén önmaga védelmében? Azt javasoltam, hogy úgy 
tehet  valamit,  ha  gondos  meghatározását  kínálja  a  tudományok  korlátainak  és  hierarchikus  kölcsönös 
relációinak, valamint ha a tudomány anélkül műveli, hogy közben filozófiai eretnekségekbe bonyolódna.325

Az olvasó észreveszi a korábbi elemzésünkből, ezekből az idézetekből, de főleg Jesse 
De Boer cikkeinek újraolvasásából, hogy jelentős különbség áll fenn közöttünk.

De  Boer  látszólag  azt  vallja:  csak  akkor  nem  „merül  bele  valaki  a  filozófiai 
eretnekségekbe”,  ha  inkább  a  klasszikus  realizmushoz,  mintsem  a  modern  idealizmushoz 
ragaszkodik. Én azt vallom, hogy a klasszikus realizmus a modern idealizmusnál nem teszi 
jobban lehetővé a Szentírás protestáns nézetét, s nem képes megengedni a Szentháromság, a 
teremtés és a gondviselés biblikus tantételeit.

De Boer látszólag azt vallja, hogy valaki képes először a nem keresztyénekkel együtt 
tudományosan értelmezni a természet rendjét, majd utána figyelembe venni a teremtett dolgok 
teremtett  mivoltára.  Ezzel  összhangban  vallja,  hogy  „a  keresztyén  hit  megkülönböztetett 
összetevői a hit területéhez tartoznak, nem a tudáséhoz, vagy a bizonyításéhoz”.

Én azt vallom, hogy valaki egyáltalán nem képes figyelembe venni a dolgok teremtett 
mivoltát,  amíg azt  nem teszi meg a kezdetektől  fogva. Ez például akkor történik meg,  ha 
fizikusként  azt  vizsgálva,  hogy  mi  a  szakterületemnek  megfelelő,  figyelembe  veszem  a 
dolgok teremtett mivoltát. Ez nem azt jelenti, hogy imádatba kezdek, mikor a laboratóriumi 
eszközeimet  használom.  Csak  Kuyper  híres  Pro  Rege  szlogenjére  gondolok.  Miképpen 
lehetek  képes  a  későbbiekben  figyelembe  venni  a  dolgok  teremtett  mivoltát,  ha  először 

322 Calvin Forum, 1953. október, 28-29. oldal
323 Ugyanott, 28. oldal
324 Ugyanott, 30. oldal
325 Ugyanott, 32. oldal
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valójában azt ismerem el, hogy azok nem teremtmények, s velük kapcsolatosan sem teremtett 
semmi.  Itt  keresztyénként  az ismerném el,  hogy a  teremtés  és  a  gondviselés  elképzelései 
hipotézisekként lényegtelenek, mert nem ellenőrizhetők a nyers tényekkel. Ha ezt elismerem, 
akkor azt teszem, amit sem Kuypernek, sem Kálvinnak eszébe nem jutott volna megtenni, 
nevezetesen  hogy  úgy  gondolkodom  a  természet  egyformaságáról,  mint  ami  nem  „a 
teremtmények  Istennel  fennálló  viszonyának”  a  kifejeződése.  Akkor valójában kizártam a 
teremtett mivoltot a vizsgálódások szűz területéről.

Ha ezek után figyelembe veszem a teremtettséget, azzal tehát az Isten, mint Teremtő 
elképzelését, akkor ez az elképzelés nem az ismeret, hanem a „hit” dolgává válik. A vallásom 
akkor „hit által alkotott” inkább gyakorlati, mintsem elméleti elképzeléssé válik.

Az  efféle  dimenzionalizmus  szomorú  példája,  mely  a  fenomenális  világ  elméleti 
ismeretein osztozik a hitetlenekkel,  és leegyszerűsíti  a Szentírás Krisztusát egy kivetítésre, 
található  meg  John  A.  Mackay  professzor  teológiájában  a  Princeton  Szemináriumból. 
Princeton most a modern dimenzionalista filozófiát tanítja a keresztyénség helyett.

Ha tehát a keresztyénséget úgy kell bemutatni az embereknek manapság, amiképpen a 
református  hitvallások  értelmezik,  s  amiképpen  Kuyper,  Bavinck,  Hodge,  Warfield  és 
Machen  védelmezték,  akkor  a  szolgálóknak  meg  kell  tanulniuk  a  saját  álláspontjuk 
gazdagságát. A keresztyénség bármi értelmes mivoltának a sine qua non-ja. Miért érdekelnek 
engem ennyire a tudomány alapjai? Mert (a) Kuyperrel együtt hiszem, hogy Isten azt követeli 
tőlünk: a létezés minden birodalmában Mellette tegyük le a voksot, és (b) mert  Kuyperrel 
együtt hiszem, hogy amíg nem követeljük meg minden birodalomban a mi Királyunk koronás 
jogait, addig nem sokáig maradunk meg egyetlen birodalomban sem.

167



11. fejezet: Keresztyén ismeretelmélet

Ennek  a  munkának  az  első  részéből  az  olvasó  kaphat  egy  általános  áttekintést  a 
tudásról  alkotott  nézeteimről.  Kiderült,  hogy  benne  foglaltatik  a  Szentírásról,  az  önálló 
Istenről,  a minden dolog Isten által  történt teremtéséről,  az ember Isten képmására történt 
teremtéséről,  valamint  az  ember  bukásáról  kialakított  történelmi  református  álláspontban, 
mely utóbbi azt az elképzelést is magában foglalja, hogy a bűnös ember elviekben vágyik az 
igazság  elnyomására,  de  a  gyakorlatban  ezt  nem képes  teljességgel  megtenni,  mert  Isten 
általános kegyelme korlátozza őt.

Ez  természetesen  az  egyszerű,  vagy  általános  kálvinizmus.  Történelmileg  ez  az 
álláspont került szembe a katolicizmuséval. S meg kell különböztetni az evangelikalizmustól 
is. S ezt a legjobban úgy lehet megtenni, mikor a dolgot összekapcsoljuk Isten az embernek 
adott kijelentése természetének kérdésével. Mi a kijelentés református nézete?

1. A kijelentés előfeltevései

Először is megjegyezzük, hogy

A mi Isten-fogalmunk szerint Ő abszolút és abszolút öntudatos lény, aki határozott jelentést ad a mi 
kijelentésről alkotott fogalmunknak.326

A kijelentés másik fő előfeltételezése az ember teremtése Isten képmására...  Mint már megmutattuk 
korábban, az embernek az Isten képmására történt teremtése magában foglalja (a) a tényt, miszerint az ember 
tudás-ideálja soha nem lehet Isten teljes megismerése, valamint (b) a tényt, hogy mindazonáltal az ember tudása 
valóságos.327

Amiről most beszéltünk, mint a kijelentés előfeltevéseiről, azok nem többek, mint a 
valóban keresztyén  teista  tudáselmélet  előfeltevései.  Isten önmagában rendelkezett  minden 
tudással az örökkévalóságtól fogva. Semmit sem lehet hozzáadni az Ő tudásának tárházához, 
az idő bármely folyamatában.  Az ő tervének megfelelően,  vagy mondhatjuk úgy is,  az Ő 
értelmezésének megfelelően alkottatott meg minden véges dolog. Ezért minden tudás, amivel 
bármely véges teremtmény valaha is rendelkezni fog Istenről, legyen az közvetlenül Istennel 
kapcsolatos dolog, vagy legyen az magában a teremtett világegyetemben található dolgokkal 
kapcsolatos dolog, mindennek végső soron Isten kijelentésén kell alapulnia.

Tudatában  vagyunk  a  ténynek,  hogy ez  az  álláspontunk  Isten  kijelentéséről  kitesz 
minket  a  végleges  dualizmus  vádjának.  Pontosan ugyanúgy ki  vagyunk  téve  a  dualizmus 
vádjának,  mikor  azt  mondjuk,  hogy Isten teljességgel  dicsőséges volt  az  örökkévalóságtól 
fogva,  de mégis teremtett  egy világot,  melynek dicsőítenie  kell  Őt, mint akkor, mikor azt 
merészeljük mondani, hogy a világegyetem nem Istennek holmi kiegészítése. Hisszük, hogy 
Istennek nem kellett teremteni a világot, és nem kellett kijelentenie Önmagát. Mégis, mikor 
megteremtette  a világot,  és kijelentette  Önmagát,  ennek a teremtésnek,  vagy kijelentésnek 
valódi jelentősége van.

2. A kijelentés területei

Egyes keresztyének tanult tudósokként a „természet” területét fogják tanulmányozni, 
azaz a természetet, ahogyan „mozgásban” van, ami annak következménye, hogy Isten terve 

326 Rendszeres teológia, magyar fordítás, 61. oldal
327 Ugyanott

168



van  benne  megvalósulóban.  Számukra  Istennek  a  természeten  keresztül  adott  kijelentése 
világos.

Isten  nemcsak  a  tényeket  teremtette  meg,  hanem a  fizikai  létezés  törvényszerűségeit  is.  S  a  kettő 
értelmetlen, hacsak nincsenek kölcsönös kapcsolatban egymással.328

Nem létezne a természeti törvény szabályossága, ha Isten, mint „végső Ok”, nem állna 
mögötte Teremtőként és Fenntartóként.

Ezenkívül  Isten  hozzáillesztette  az  objektumokat  a  tudás  szubjektumaihoz:  az,  hogy  az  elménk 
törvényei  és  a  tények  törvényei  egymással  gyümölcsöző  kapcsolatba  lépnek,  az  Isten  teremtő  munkája  és 
gondviselése  miatt  van,  mely  minden  dolgot  fenntart  a  maga  létezésében  és  egymáshoz  viszonyított 
működésükben…  Innen  a  tudás,  amivel  a  fizikai  világegyetem  legegyszerűbb  objektumairól  rendelkezünk, 
szintén Isten kijelentő tevékenységén alapszik.329

Azaz,  a  keresztyénség  igazsága  tűnik  a  közvetlenül  szükséges  előfeltevésnek  a 
természet gyümölcsöző tanulmányozásához. Először is, nélküle a fizikai tudós nem lehetne 
meggyőződve arról, hogy a hipotéziseinek van bármiféle jelentősége bármely tény számára az 
általa tanulmányozott területen. Akkor ugyanis a Véletlen lenne a legfőbb. S akkor egyetlen 
tény  sem  volna  megkülönböztethető  a  többi  ténytől.  Amíg  nem  Isten  terve,  tehát  az  Ő 
magyarázata, vagy elgondolása áll minden tény mögött a többi ténnyel fennálló kapcsolatukat 
illetően,  addig  semmiféle  eszme,  semmiféle  hipotézis,  amit  emberi  agy  eszelhet  ki  velük 
kapcsolatosan, ami bármi módon vonatkozna ezekre.

Másodszor,  a  keresztyénség  igazságának  kivételével  lehetetlenség  lenne  kizárni 
valamelyik  hipotézist  a  másik  javára.  Lehetetlenség  lenne  olyan  elképzeléseket  kizárni, 
„melyek csak őrültek agyában fogannak meg”. Ez a második pont az elsőben foglaltatik.

Harmadszor,  a  keresztyénség  igazsága  nélkül  nem  lenne  lehetőség  valamelyik 
hipotézis  ellenőrzésére  egy másikkal  szemben.  A hipotézisek  „nyers  tények”  által  történő 
ellenőrzésének elképzelése úgy,  ahogyan Cohen teszi,  értelmetlen.  A nyers  tények,  azaz a 
nem  az  Isten  által  teremtett  és  felügyelt  tények  néma  tények.  Nem  rendelkeznek 
megkülönböztető  jelleggel.  Nem  képesek  együttesen  szabályosan  működni,  s  így 
egységességet  alakítani  ki  a  természetben.  Azaz,  nem  képesek  magukban  foglalni  azt  a 
valóságot, melyet keresztyének és nem keresztyének egyformán ismernek annak érdekében, 
hogy  Isten  létezésének,  vagy  nemlétezésének  „hipotéziseit”  ellenőrizzék.  Egyedül  a 
keresztyénség igazsága teszi a számunkra lehetővé, hogy bármiféle jelentőséget kapcsoljunk 
valamely hipotézis ellenőrzésének az elképzeléséhez.

A kérdés tehát nem az, hogy

Valaki  rendelkezhet  valódi  tudással  egy  jelenségről  a  pontos  leírás  értelmében  anélkül,  hogy 
belefoglalná Istent a leírásba.330

Az  emberi  elmének  természetesen  a  valóság  egyetlen  összetevőjére  kell 
összpontosítania. Mikor a természetet tanulmányozza, nem olvashatja a Bibliáját. Ha azonban 
gyümölcsöző és értelmes módon akarja a természetet tanulmányozni, akkor nem kell olyan 
lét-, vagy tudásfilozófia mellett lehorgonyoznia, amely nem teszi a számára lehetővé az egyik 
tény megkülönböztetését a másiktól, s nem képes számot adni a ténnyel kapcsolatos hipotézis 
jelentőségéről.

328 Ugyanott, 64. oldal
329 Ugyanott
330 Cecil De Boer a Calvin Forum-ban, 1953. szeptember, 5. oldal
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Emellett a kérdés nem is az, hogy a hívő hívőként átalakul-e „szakértő botanikussá, 
vagy  fizikussá”.331 Ahhoz,  hogy  valaki  szakértő  botanikussá,  vagy  fizikussá  váljon  a 
botanikát,  vagy a fizikát  kell  tanulmányoznia.  Ahhoz azonban, hogy szakértő botanikussá, 
vagy  fizikussá  válhasson  egyáltalában,  szükség  van  a  botanika,  vagy  a  fizika  értelmes 
tudományára. S efféle értelmes tudomány a keresztyén alapokon kívül nem létezik.

Ismét mondjuk, a kérdés nem az, hogy vajon a hitetlen ismeri-e a botanikát, a fizikát, 
vagy bármely  más  tudományt.  A kérdés  a  két  alapelv,  a  keresztyén  és  a  nem keresztyén 
kérdése, melyek egymással ellentétesek.

Ami a végső nézőpontot illeti a bűnös a fizikai világegyetem értelmezésével legalább úgy felsült, mint 
Isten értelmezésével.332

Cecil  de  Boer  azt  mondja,  hogy  én  látszólag  „visszavontam  néhány  korábbi, 
szélsőségesebb kijelentésemet”.

Tanmenetében pedig bárki találhat esetenként olyan kijelentéseket, hogy a teremtett lényeknek megvan 
a  maguk  természete  és  tevékenysége,  továbbá  a  hitetlenek  rendelkeznek  tudással,  mely  „ameddig  terjed, 
igazi”.333

Ezzel kapcsolatban hadd jegyezzem meg, hogy az én álláspontom most sem kevésbé 
„szélsőséges”,  mint  volt  korábban,  ha  a  magyarázat  keresztyén  és  nem  keresztyén 
alapelemének kérdéséről van szó. Úgy vélem, a tudomány nem keresztyén alapokon abszolút 
lehetetlen.

A  teremtett  lények  akkor  nem  rendelkeznének  saját  természettel,  mert  semmiféle 
természettel sem rendelkeznének. A „teremtett elmék” egyáltalában nem lennének elmék.

Másrészt,  az álláspontom most sem megengedőbb, mint korábban volt a természeti 
ember tudását illetően. Soha nem tagadtam, hogy rendelkezik valódi tudással. Én folytonosan 
Kálvin álláspontjára hivatkoztam. Kálvin azt állítja, hogy minden Isten képmására teremtett 
ember szükségszerűen rendelkezik istenismerettel. Ez a „veleszületett tudás” kölcsönhatásban 
áll  Istennek az ember  környezetében adott  kijelentéssel.  S próbálja a bűnös ahogyan csak 
akarja, nem képes eltörölni ezt a tudást. Csak elnyomni próbálhatja. Anélkül, hogy előzőleg 
ismerné Istent, nem lenne képes megpróbálni elnyomni. Eredendően kapcsolatban kell állnia 
az igazsággal ahhoz, hogy szerethesse és terjeszthesse a hazugságot.

Isten emellett megtérésre hívja az embereket. A neki adott természeti ajándékok arra 
vannak szánva, hogy visszatérítsék őket Istenhez (Rm2). S még ha folytatják is az Isten elleni 
tevékenységet,  akkor  is  vissza  vannak  tartva  attól,  hogy  teljes  mértékben  kiteljesítsék  a 
bennük levő gonoszság alapelemét. S miután így Isten velük küzdő Lelke visszafogja őket, 
természetes képességeik úgymond szabadságot kapnak arra, hogy konstruktív tevékenységet 
folytassanak.

Kálvin mondja:

Az emberi értelem igyekezete nem is mindig oly haszontalan, hogy valami eredmény ne koronázná, 
kivált midőn amaz alacsonyabb dolgokra irányul. Sőt, nem is annyira eltompult, hogy a magasabbakról is valami 
csekélységet  megszerezni ne tudna, ámbár azoknak a keresésére már nincs oly nagy gondja. E két különféle 
dologhoz azonban nem egyforma tehetsége van. Mert ha a jelen élet korlátain felül emelkedik, akkor győződik 
csak meg igazán saját erőtlenségéről.334

Ezt kommentálva a Rendszeres teológia tanmenet ezt mondja:

331 Ugyanott
332 Rendszeres teológia, magyar fordítás, 79. oldal
333 Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember, 6. oldal
334 Institúció, 2. kötet 2:13
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Ebből az idézetből láthatjuk, hogy Kálvin tényleg annak megmutatására céloz, hogy bár egy végső 
nézőpontból a természeti ember minden magyarázata egyformán nem kielégítő, bizonyos értelemben mindenről 
tud valamit, Istenről ugyanúgy, mint a világról és ebben az értelemben többet tud a világról, mint Istenről. Ez a 
megkülönböztetés nemcsak igaz, de nagyon fontos is megtenni.  A nem keresztyén emberek között sok nagy 
tudós  volt.  Gyakran  a  nem  keresztyének  nagyobb  tudással  rendelkeznek  a  világ  dolgait  illetően,  mint  a 
keresztyének.335

Engem most annak megmutatása érdekel, hogy mindazzal a tudással, amellyel a nem 
keresztyének  rendelkeznek  –  legyenek  bár  egyszerű  emberek  a  köznépből,  vagy  a 
világegyetem rejtett mélységeit kutató tudósok, – azért rendelkeznek, mert a keresztyénség 
igaz. Azért, mert a világ nem az, aminek a nem keresztyének feltételezik, azaz nem a Véletlen 
világa, hanem az, aminek a keresztyének mondják, azaz Isten tanácsvégzése alapján működő 
világ.

Mikor  a  tanmenetében  Masselink  elhanyagolta  a  számomra  oly  alapvető 
megkülönböztetést aközött, hogy mi az igaz elvileg és mi az igaz azért, mert ez a [gonosz] 
alapelem  még  nem  teljesedett  ki,  megpróbáltam  a  dolgot  világosabbá  tenni  a  Levél  az  
általános kegyelemről  című anyagban.336 Nem idézem itt ismét a hosszú idézeteket. Ezek a 
szerzők számára hozzáférhetőek voltak a Calvin Forum cikkeiben.

Masselink úgy látja, hogy a nézeteim fenyegetést jelentenek a „történelmi református” 
nézetre:

Van  Til  többször  kijelenti,  hogy  a  keresztyén  és  a  nem  keresztyén  közötti  különbség  annak 
vonatkozásában, hogy mivel rendelkeznek közösen, oly nagy, hogy az úgynevezett semleges terület lehetetlen. 
Még csak közös terület sincs, mikor a cikkek méréséről (Common Grace, 42. oldal), vagy a mező virágainak 
valódi ismeretéről van szó (Junior Systematics, 23. oldal). Kijelenti, hogy a nem keresztyénnek nincs joga „a 
teológia dolgaiban, vagy annak okából bármi másban ítélkezni” (Junior Systematics, 26. oldal). Van Til még azt 
is kijelenti az újjá nem születettekkel kapcsolatosan, hogy „A semleges terület egyetlen négyzetcentimétere sem 
létezik. Az állampolgári ismeretek és a jog terén az emberek abban a mértékben, amennyire ismeretelméletileg 
öntudatosak, nem mutatnak semmi más konkrét dimenziónál jobban bármiféle igazságosságot” (Common Grace, 
87. oldal).337

A  fő  ellentét  a  kritikusaim  és  közöttem  az,  hogy  vajon  szükséges-e  egy  efféle 
megkülönböztetés. Masselink, meg kell hagyni, ragaszkodik hozzá bizonyos vonatkozásban. 
Másrészt következetesen védi Valentine Hepp álláspontját azzal kapcsolatosan, hogy vannak 
általános  igazságok Istenről,  az  emberről  és  a  világról,  melyek  tekintetében  a  hívők és  a 
hitetlenek  semmilyen  vonatkozásban  nem  állnak  egymással  radikális  ellentétben.  Hepp 
nézetei,  mint  rámutattam,  lényegében  nem  különböznek  a  régi  princetoni  apologetikától, 
valamint  a  természeti  teológia  katolikus  nézetétől.  A  Common  Grace  and  Christian 
Education (Az általános  kegyelem és  a  keresztyén  oktatás)  című  tanmenetében  Masselink 
valójában elhanyagolta a köztük levő különbséget. A General Revelation and Common Grace 
(Egyetemes kijelentés és általános kegyelem) még mindig „a történelmi református teológia 
apologetikájáról  beszél”,  mely  számára  mind  Kuyper,  mind  Warfield  nézeteit  magában 
foglalja.

Az apologetika történelmi református módszerét, amiképpen azt mind a régi princetoni teológia, mind 
az amszterdami teológia gyakorolta, Isten megáldotta.338

A kérdés most nem az, hogy vajon a nem keresztyén képes-e mázsálni, mérni, vagy 
ezer más dolgot megcselekedni. Senki sem tagadja, hogy képes. A kérdés az, hogy vajon a 

335 Rendszeres teológia, magyar fordítás, 80. oldal
336 Masselink a későbbi írásaiban továbbra is azt állítja, hogy én a gondolkodásomat az „abszolút erkölcsi 
ellenmondással” kezdem.
337 Common Grace and Christian Education, 1951, 86. oldal
338 General Revelation and Common Grace, 182. oldal
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maga alapelvével a nem keresztyén képes-e számot adni akár a saját tudásáról, akár bármi 
más  tudásról.  Én  amellett  érveltem,  hogy  mikor  két  ember,  egy  keresztyén  és  egy  nem 
keresztyén kibeszélik a dolgokat egymás között, akkor kitűnik, hogy a vélekedésük minden 
dologban különböző.

A  magyarázó  tevékenység  során  az  „objektív  helyzet”  soha  nem  vonatkoztatható  el  a  „szubjektív 
helyzettől”.339

3. Kuyper a mázsálásról és a mérésről

Hébe-hóba Kuypernek a „mázsálással és méréssel” kapcsolatos nézetei is szóba jöttek. 
Kuyper mondja: „Az, hogy valami egy, vagy két milligrammot nyom, bárki abszolút módon 
meghatározhatja, aki tud mérni”.340

Annak kimutatása végett, hogy én éles ellentétben állok Kuyperrel ebben a dologban,a 
kritikusaim az alábbi mondatot idézik az Általános kegyelem című művemből:

A mázsálás és a  mérés,  valamint a formális gondolkodás nem mások, mint  az értelmezés egyetlen 
egyesített cselekedetének összetevői. Vagy az úgynevezett független ember az, aki mázsálja és méri azt, amit 
nyers, vagy puszta tényeknek gondol azok segítségével, amiket elvont személytelen alapelveknek vél, vagy a 
magát  Isten  teremtményének  ismerő  hívő az,  aki  mázsálja  és  méri  azt,  amit  Isten  által  teremtett  tényeknek 
gondol azok segítségével, amit Isten által teremtett törvényeknek vél.341

Ez az eset az, amikor a tanítvány messzebbre ment a mesterénél? Vagy ez a helyzet az, 
amikor a tanítvány megtagadta a mesterét azzal a nyelvművelő változattal, mely hajlamos „az 
antitézis  elképzelését  olyan  tartalommal  megtölteni,  mely  csak  túlzó,  valószínűtlen,  sőt 
egyenesen abszurd eredményekre vezet”?342 Engedtessék meg nekem felhívni a figyelmet az 
alábbiakra:

Először is, az én alapvető elkötelezettségem – amint az kiderül abból a szakaszból, 
melyből  a  fenti  idézet  származik  – Kuypernek  a  kettős  tudománnyal  kapcsolatos  tanítása 
iránti.

1. Ha Masselink hű akar maradni a Kuyper iránti alapvető elkötelezettséghez, akkor el 
kell  ismernie,  hogy  a  régi  princetoni  apologetika  a  természeti  teológiáról  alkotott 
elképzelésével, valamint a „semleges” gondolkodásra való hivatkozásával az apologetikában 
tarthatatlan. Masselinknek választania kell Kuyper és Warfield között.

2. Ha Masselink hű akar maradni Kuyper alapvető nézetéhez, akkor kénytelen lesz 
elvetni  Heppnek  ama  „egyetemes  igazságokról”  alkotott  nézetét  is,  melyekkel  hívők  és 
hitetlenek egyaránt rendelkeznek alapvető különbségek nélkül.

3. Ha Cecil De Boer hű akar maradni Kuyper eme alapvető nézetéhez, akkor kénytelen 
lesz megtagadni a jóváhagyását az igazság római katolikus nézetéhez.

Ez a nézet világosan azon alapszik,  hogy a „gondolkodás”,  legyen az újjászületett, 
vagy  újjá  nem  született,  képes  az  alapelveiből  kiindulva  a  jelenségek  világát  helyesen 
értelmezni.  Ez  ugyanaz,  mintha  azt  mondanánk  ki,  hogy  nincs  alapvető  különbség  a 
keresztyén és a nem keresztyén között, mondjuk a fizikai tudományok területén. S ez szöges 
ellentétben áll Kuyper szándékával, amikor kimondja, hogy mindenki képes mázsálni, vagy 
mérni.  Kuyper  gondosan  kijelenti  a  közvetlen  szövegösszefüggésben:  nem szabad  arra  a 
következtetésre jutnunk, hogy nincs alapvető különbség hívő és hitetlen között akár csak a 
természettudományok területén.

339 Common Grace, 43. oldal
340 Kuyper: Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, 2. kötet 105. oldal
341 Common Grace, 44. oldal
342 Cecil De Boer a Calvin Forum-ban, 1953. augusztus-szeptember, 4. oldal
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Cecil De Boer valójában azonban tagadja Kuyper fő állítását. Ő gorombán elutasítja 
azt a megkülönböztetést, amit én Kuypert követve tettem az újjászületett tudat között, mely 
elvileg látja az igazságot, valamint az újjá nem született tudat között, mely alapelveivel nem 
láthatja az igazságot. A skolasztikusokkal együtt De Boer is leredukálja ezt a különbséget két 
egymást  kölcsönösen  kizáró  alapelvvé,  mely  az  örökké  visszatérő  refrén  volt  Kuyper 
gondolkodásában, nevezetesen a dimenzionalizmusé.

Ami azt az általános kérdést illeti, hogy hívők és hitetlenek mit tudnak, és mit nem tudnak, s milyen 
vonatkozásban és mekkora mértékben képesek „igazán ismerni”,  az egyetlen értelmes kiút látszólag a tudás 
fokozatainak és  az igazság szintjeinek az elismerése.  Amit  az  asztalos tud a  fáról,  mikor egy házzal  hozza 
összefüggésbe, az más, mint amit egy fizikus tud róla egy vasrúdhoz viszonyítva valamelyik atomelmélettel, 
vagy effélével. S amit mindegyikük tud, az igaz, azaz „igaz, ameddig terjed”, ahogy az új apologetika barátai 
mondanák ritkább pillanataikban. A skolasztikusok már régen felfogták, hogy az igazság egy transzcendentális 
eszme,  s  egysége  csak  a  hasonlóság  egysége,  azaz  mondhatni  a  különböző területekre  alkalmazott  igazság 
különböző. Sokféle igazság van, s valószínűleg minden egyes fajtájához más és más elmélet szükségeltetik.343

A fenti „az igazság egy transzcendentális eszme, s egysége csak a hasonlóság egysége, azaz 
mondhatni a különböző területekre alkalmazott igazság különböző” saját kijelentésére utalva Cecil 
De Boer ezt  mondja egy lábjegyzetben: „Ami teljességgel különbözik attól  a kijelentéstől, 
hogy  az  igazság  viszonylagos”.  A  jelen  helyzetben  szolgálat  lenne,  ha  Cecil  De  Boer 
felvállalná  annak  megmutatását,  hogy  az  igazságnak,  mint  „a  hasonlóság  egységének”  a 
skolasztikus  elképzelése  „teljességgel  különbözik”  attól  az  elképzeléstől,  hogy az  igazság 
viszonylagos.

A  skolasztikus  elképzelés  azon  a  meggyőződésen  alapszik,  hogy  az  igazság 
keresésének  Arisztotelész  által  támogatott  módja,  valamint  az  igazság  keresésének  a 
keresztyénség által támogatott módja szintetizálható. Arisztotelész módszere azonban azon a 
feltevésen alapszik,  hogy a világ, s benne az ember is, nem Isten által  teremtett.  Azon az 
elképzelésen alapszik, hogy miután az ember nem Isten képmására teremtetett,  így nem is 
hasonlít Istenhez. Más szóval, az első részben felvázolt keresztyén elképzelés, mely szerint az 
emberi  tudás  hasonló  az  Istenéhez,  nem  kombinálható  össze  azzal  az  arisztotelészi 
elképzeléssel, mely szerint az ember a végső.

Arisztotelész és Krisztus szintézise ugyanolyan szörnyűséges, mint Kant és Krisztus 
szintézise.  Kuyper,  valamint  Bavinck  és  Warfield  teológiája  fő  csapása  e  skolasztikus 
szintézis ellen irányul. A református teológiában a Szentírásról, a Szentírás önálló Istenéről, 
az  időbeli  teremtésről,  az  embernek  az  Isten  képmására  történt  teremtéséről,  az  ember 
bukásáról  –  mely  magában  foglalja  a  teremtmény  állítását  a  Teremtő  helyére  –  alkotott 
elképzelések együttesen formálják és fejezik ki az analógia ama eszméjét, mely ellentétes az 
analógiának a skolasztika által támogatott eszméjével.

A skolasztika elképzelése az, hogy minden létezés, mint létezés, jó. Ezért ha volna az 
emberben egy abszolút gonosz akarat, akkor az ember többé nem létezne.

Ez valójában magában foglalja a teljes romlottság református tantételének tagadását. 
Ennek a tantételnek megfelelően a teremtmény, melynek Isten adott létezést, nem veszít el 
semmit a létezéséből, nem „hajlik a nemlétezésre”, mikor erkölcsi ellentétbe lép Istennel. A 
Sátánnak ma is ugyanannyi létezése van, mint még angyal korában volt. De van egy abszolút 
gonosz akarata. S a bűnösnek is ugyanannyi létezése van, mint a szentnek. Elviekben, s ezt a 
református  hitvallások  egyhangúlag  ismétlik,  a  természeti  ember  gyűlöli  Istent  és  a 
felebarátját.  S  ez  elvileg  tökéletes  gyűlölet,  jóllehet  soha  nem  fejeződik  ki  a  maga 
teljességében az emberi történelem menetében.

4. Azt is hozzá kell tennünk, hogy ha Jesse De Boer hűséges akar maradni Kuyper 
alapvető állásfoglalásához, akkor meg kell szakítania a „klasszikus realizmussal” fenntartott 
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kapcsolatait.  Ez  hasonló  a  skolasztikához.  S  meg  kell  majd  tagadnia  a  modern 
dimenzionalizmust  is,  amit  korábban  láttuk,  hogy  védett.  Amint  már  említettük,  nincs 
alapvető különbség a skolasztika által támogatott „létezés-fokozatok” és „tudás-fokozatok”, 
valamint  a  modern  idealista  és  fenomenalista  gondolkodás  dimenzionalizmusa  között. 
Mindkettő  azon a  feltevésen  alapszik,  hogy az  ember  még  akkor  is  helyesen  értelmezi  a 
valóságot, ha Istent kihagyja a képből.

5. Emellett azt is pontosan meg kell említeni, hogy én mely dologban fejeztem ki az 
egyet nem értésemet Kuyperrel. Kuyper néha úgy beszél a mázsálásról és a mérésről, mintha 
ezek részét képeznék az értelmező tevékenységnek, néha pedig úgy, mintha nem. Ha ezekről 
a  dolgokról  úgy  beszélünk,  mint  amelyek  ezerszer  is  előfordulnak  a  mindennapi  élet 
menetében, akkor szóba se kerülnek. Minek vesztegetni a szavakat arra az elképzelésre, hogy 
a  nem  keresztyének  nem  rendelkeznek  jó  észlelési  képességekkel,  jó  gondolkodási 
képességekkel, stb.? A nem keresztyének mindezekkel rendelkeznek. Ha ez lenne a lényeg, 
akkor  azt  kellene  állítani,  hogy a  nem keresztyének vakok, süketek,  és semmiféle  logikai 
képességgel sem rendelkeznek: valójában nemlétezőnek kell lenniük.

Könnyű győzelem lenne bebizonyítani, hogy az „abszolút erkölcsi ellentét” elmélete, 
mely  az  efféle  abszurditásokhoz  vezet,  nem  a  „történelmi  református”  nézeté.  Az 
apologetikáról alkotott nézeteimről szólva Masselink ezt mondja:

Az apologetika feladata akkor leegyszerűsödik annak hirdetésére a nem keresztyének számára, hogy 
semmiféle közös dolgunk sincs egymással.344

Akkor viszont az „abszolút erkölcsi ellentét” leegyszerűsödne egy abszolút metafizikai 
ellentétre. Létezni annyi lenne, mint keresztyénként létezni, s nem létezni annyi lenne, mint 
nem  keresztyénként  nem létezni.  A  keresztyének  még  arra  sem lennének  képesek,  hogy 
elmondják a nem keresztyéneknek:  semmiféle „közös” dolguk sincs, hiszen nem lennének 
nem keresztyének.

A  valódi  dolog  azonban  abban  a  tényben  mutatkozik  meg,  hogy  Kuyper  állítása 
magában  foglalja:  a  mázsálás  és  a  mérés  az  értelmező  tevékenység  egyik  összetevője. 
Miképpen  képes  Kuyper  ehhez  ragaszkodni,  s  hűséges  maradni  egész  munkája  fő 
csapásirányához a kettős tudomány dolgában? Miképpen állíthatja, hogy az újjászületett és az 
újjá  nem  született  közötti  ellentét  a  tevékenységük  teljes  frontján  megmutatkozik,  ha 
egyszerre azt is állítja, hogy egy ponton van különbségmentes értelmezésbeli közösség?

Én azt állítottam, hogy Kuyper nem teljesen hűséges a saját alapelvéhez. Ő azt állítja, 
hogy a két dolog kapcsolatba hozható. Ezt mondtam:

… a területeik közössége végett az értelmezésbeli jelentéktelenségük alapján. A mázsálás és a mérés 
külsősége  miatt,  valamint  a  logika  formalitása  miatt  mondható  három terület  közösnek  hívők  és  hitetlenek 
számára. Kuyper állítása alapján azt kell vallanunk, hogy ahol a bűn nem változtatta meg a metafizikai helyzetet, 
ott a különbséget a hívő és a hitetlen között nem szükséges a felszínre hozni.345

Nos, az én álláspontom pontosan az volt, hogy „A magyarázó tevékenység során az 
’objektív helyzet’ soha nem vonatkoztatható el a ’szubjektív helyzettől’. Ha elvonatkoztatjuk 
a  skolasztikus  álláspontra  jutunk.”346 Az természetesen  ugyanúgy igaz,  hogy a „szubjektív 
helyzet” sem vonatkoztatható el soha az „objektív helyzettől”.

A két elképzelést tehát kiegészítőknek, azaz kölcsönösen korlátozó fogalmaknak kell 
tekinteni.  Ha azt  valljuk,  hogy a  metafizikai,  vagy objektív  helyzet  nem változott  a  bűn 
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következtében, abba a veszélybe kerülünk, hogy a Szentírással ellentétes következtetéseket 
vonunk le belőle.

Ennek  a  pontnak  a  szemléltetése  végett  vegyük  az  ember  akarata  szabadságának 
református elképzelését. A református hitvallások azt állítják, hogy Ádámnak szabadsága volt 
vétkezni, és nem vétkezni. A bukás után viszont már csak a vétkezésre van szabadsága. Egy 
skolasztikus, vagy arminiánus mondhatja: „Ön nem állítja, hogy az ember lényege változatlan 
maradt a bűn következtében? Vajon az ember nem olyan ma is metafizikailag, mint amilyen a 
Paradicsomban volt? Vajon a szabadság nem az ember lényegének része? Akkor miképpen 
mondhatja, hogy a bűneset után az embernek már csak vétkezni van szabadsága?”

Erre egy református ember azt válaszolja, hogy a metafizikai szabadság fogalmát és 
Isten  képmásának  a  szó  tágabb  értelmében  vett  fogalmát  ki  kell  egészíteni  az  erkölcsi 
szabadság  elképzelésével,  valamint  Isten  képmásának  a  szó  szűkebb  értelmében  vett 
elképzelésével.   Ha  abból  az  elképzelésből  vonunk  le  következtetéseket,  hogy  az  ember 
mindig  ugyanaz,  anélkül,  hogy kiegészítenénk  a  ténnyel:  az  ember  „természete”  romlott, 
akkor azt tesszük, amit a skolasztikusok tettek. Ez nem más, mint úgy beszélni a bukott ember 
gondolkodásáról, mint ami még a bukás után is normálisan, vagy közel normálisan működik. 
S  ettől  a  skolasztikus  módszertől  való  elmenekülés  érdekében  egészíti  ki  állandóan  a 
református teológia az egyik bibliai fogalmat a másikkal.

Ami  pedig  a  természeti  teológia  katolicizmus  által  kifejlesztett  elméletét  illeti,  itt 
annak  a  hibának  a  konkrét  eredményével  van  dolgunk,  hogy  elmulasztották  az  ember 
változatlan  lényegének  elképzelését  kiegészíteni  az  ember  erkölcsileg  megváltozott 
természetének az elképzelésével. Tehát

Nem adható érvényes válasz a skolasztikusoknak a közösség területének egyre kisebb részekre történő 
osztásával. Bármely közös terület, azaz bármely minősítés nélküli közös terület, legyen az bármennyire kicsiny, 
igazolása a közösség nagyobb területeinek,  míg végül el  nem jutunk az egyetlen nagy közös területhez.  Az 
egyetlen  érvényes  válasz  a  római  katolikusnak  annak  kimondása,  hogy  szubjektív  különbség  az  értelmező 
tevékenység teljes területén érezteti a hatását.  Mikor így tekintjük, akkor a mázsálás és a mérés,  valamint a 
formális gondolkodás nem mások, mint az értelmezés egyetlen egyesített tevékenységének az összetevői.347

Még a számlálás, a pusztán aritmetikai tevékenység is a megkülönböztethető entitások 
elképzelésén  alapszik.  S  efféle  entitások  nincsenek,  csak  ha  Isten  elképzelésének,  vagy 
tervének megfelelően léteznek, ami a teremtésen és a gondviselésen keresztül fejeződik ki. Ez 
veszi a keresztyénség igazságát és azzal ad számot arról, hogy az emberek, minden ember, 
még akik nem is hiszik ezt az igazságot, képesek mázsálni, mérni, és a környezetük intelligens 
manipulálásába fogni.

Azaz, az ellentét elképzelése nem foglal magában semmi szélsőséges, vagy abszurd 
dolgot. Egyszerűen csak azt jelenti ki, hogy a keresztyénség az egész embert menti meg, vele 
együtt  a  kultúráját  is.  Sőt,  még  a  hitetlenek  kultúráját  is  megmenti.  Gondoskodik  a 
beleolvasztásáról  a  dolgok  keresztyén  nézetébe  anélkül,  hogy  ennek  eredményeképpen 
magának a keresztyénségnek a lényegét megsemmisítené. Kuyper Pro Rege szlogenjét az élet 
egészére, s nem pusztán az istentiszteletre alkalmazza. Gondoskodik az általános kegyelem és 
az üdvözítő kegyelem értelmes kapcsolatáról Krisztusban.

Ezek közül a dolgok közül semmi sem valósítható meg, ha ragaszkodunk a klasszikus 
realizmushoz, a skolasztikához, a modern dimenzionalizmushoz, a természeti teológiához, és 
az  általános  kegyelemnek  a  természeti  teológiára  épülő  elképzeléséhez.  Mindezekben  az 
esetekben azt feltételeztük, hogy a keresztyén alapelv és a nem keresztyén alapelv, legalábbis 
egyes területeken, összekombinálható. S legalábbis figyelmen kívül hagytuk azt a tényt, hogy 
ezek sehol nem kombinálhatóak össze.
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4. Kuyper a logikáról

Ahogyan a „tények” úgy a „logika” kérdésének vonatkozásában is azt mondják rólam, 
hogy eltávolodtam Kuypertől. Kuyper mondja: „Nem létezik kettős, csak egyféle logika”.348 S 
Van Halsema ezt mondja a nézeteimről:

Akadékoskodik, mikor Kuyper azt mondja: „Nem létezik kettős, csak egyféle logika”. Az, hogy Van Til 
nem  egyszerűen  csak  arra  gondol,  hogy  nincs  a  logikának  közös  filozófiája,  hanem  hogy  a  gondolkodás 
törvényei  sem közösek a keresztyének  és  a  nem keresztyének  számára,  kiderül  abból,  mikor  elveti  Kuyper 
nézetét, ami magában foglalja a gondoskodást a különbségtételről maga a logika, valamint annak tudománya 
között. De kiderül a Hodge iránti kritikájából, mely magában foglalja, hogy keresztyének és nem keresztyének 
nem vallják  közösen  az  ellentmondás  törvényét,  mert  e  két  csoport  másképpen  látja  a  „van”  és  a  „nincs” 
fogalmát.349

Az előző szakaszban már valójában megválaszoltam ezt a vádat. Van Halsema nem 
szolgáltatott  semmiféle  bizonyítékot  arra,  hogy  én  akár  a  „sötétebb  pillanataimban” 
akadékoskodnék egyetérteni Kuyperrel abban, hogy csak egyféle logika létezik, amennyiben 
csak a formális gondolkodásról beszélünk. A hivatkozott részben az én egyet nem értésem 
Kuyperrel  nem  vonatkozik  arra  a  kérdésre,  hogy  hívők  és  hitetlenek  vajon  formálisan 
ugyanazon logikai törvényeknek megfelelően gondolkodnak-e. Én nem vallom azt jobban, 
hogy  a  keresztyének  új  gondolkodási  törvényekkel  tevékenykednek,  mint  azt,  hogy  új 
szemeik, és orruk van.

Kuypert valójában csak annyiban kritizáltam, hogy a metafizikai egyezőségről alkotott 
fogalmát megint csak ki kell egészíteni az erkölcsi különbség fogalmával. A nem keresztyén a 
logikai gondolkodás ajándékát arra használja, hogy az igazságot elnyomva tartsa a hamisság 
alatt.

Ha  azonban  abból  a  tényből  indulunk  ki,  hogy  egyfajta  logika  létezik  formális 
értelemben,  és  úgy  jutunk  arra  a  végeredményre,  hogy  a  bűnösök  képesek  a  helyes 
következtetéseket  levonni  Istenről,  és  ezt  gyakran  meg  is  teszik,  akkor  visszajutunk  a 
skolasztikus állásponthoz. Kuyper sokat tett azért, hogy ettől megszabadítson minket, de ezen 
a ponton nem volt teljes mértékben hű önmagához. Ezt állítottam. A kérdés határozottan a 
logikai filozófiájával kapcsolatos, s egyáltalán nem a formális logikára vonatkozik.

Az értekezés  Hodge nézeteiről,  amire  Van Halsema hivatkozik,  ugyanezt  a  dolgot 
hozza a felszínre. Ez nem az ellentmondás törvényének, mint formális alapelvnek a kérdése.

Minden ember igenis  egyetért  benne,  mint  formális  alapelvben,  de az emberek két  csoportja eltérő 
véleményen van alapjainak és alkalmazásának kérdésében.350

A teizmus azt tartja, hogy minden állítás előfeltételezi Istennek, mint öntudatos lénynek a létezését, míg 
az istentagadás azt tartja, hogy az állítás lehetséges mindenféle Istenre való utalás nélkül. Ez végül a „van” és 
„nincs”  fogalmainak  egészen  más  jelentést  kölcsönöz.  Az  istentagadó  számára  ezek  a  fogalmak  a  puszta 
lehetségesség háttere ellen játszanak. Ezért a „van” és a „nincs” nagyon jól megfordíthatóak. Az istentagadó 
valójában magát az ellentétek törvényét tagadja, mivelhogy az ellentétek törvénye alapjainak Isten természetében 
kell lenniük, ha egyáltalán működni akar.351

Abból  a  tényből  kiindulva,  hogy  a  bűnösök  a  gondolkodásnak  ugyanazokkal  a 
formális  képességeivel  rendelkeznek,  nem következtetünk  arra,  hogy a  saját  alapelvükkel 
képesek azt a következtetést valaha is levonni, hogy Isten a lehetségesség forrása. Ők mindig 
is az ellenkezőjét feltételezték. Ők mindig olyan valóságfilozófiát feltételeztek, ahol a tiszta, 

348 Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, 2. kötet, 107. oldal, v. ö. Common Grace, 42. oldal
349 Calvin Forum, 1953. december, 85. oldal
350 Rendszeres teológia, magyar fordítás, 40. oldal
351 Ugyanott, 39. oldal

176



vagy elvont lehetségesség Istent is becsomagolja. Mi más módon tudták volna Isten beleszőni 
egy rendszerbe, melynek a részévé akarták Őt tenni? Ha Istennek abszolút önmeghatározó 
jellege van, akkor a világegyetemnek is van „objektivitása”, aminek az ember elméjének alá 
kell vetnie magát. S akkor az ember a saját logikai képességeivel nem képes meghatározni 
Isten természetét. De pontosan ez az, amit a bűnös meg akar tenni.

A valóságot ellenőrizni próbálva az „objektivitás” forrásának lenni nemcsak a modern 
idealisták, de a klasszikus realizmus ideálja is volt. Ez minden nem keresztyén gondolkodás 
ideálja.  Parmenidesz  tökéletesen  kifejezte  ezt  az  ideált,  mikor  azt  állította,  hogy csak  az 
létezhet, amit lehetséges az elme, azaz az emberi elme számára kimerítő módon rendezni a 
következetes, nem ellentmondásos gondolkodással.

Mikor tehát a nem keresztyén az ellentmondás törvényét  használja a keresztyénség 
tényeire, akkor ezeket a tényeket „naturalizálja”. Nagyon valószínűen először megteszi azt az 
engedményt,  hogy  a  keresztyénség  tényei  lehetnek  igazak.  Bármi  megtörténhet.  Az 
egzisztencialista filozófus Kierkegaard elmondja nekünk, hogy pontosan ez a létezés, a lenni, 
vagy nem lenni abszolút szabadságának jelentése. Barth Károly ezt az elképzelést alkalmazza 
Istenre, s azt  mondja,  hogy Isten szabad, szabad arra, hogy Önmaga ellentétére változzon. 
Mindez pedig annak felel meg, hogy a Valóság, mely Istent és a világot egyaránt magában 
foglalja, esetleges, a Véletlen által irányított.

Másodjára,  ezt  az  irracionalizmust  és  indeterminizmust  kiegészítik  a  racionalista 
determinizmussal.  A bűnös,  ennek  eszközeivel  önmagát  feltételezve  a  valóság  természete 
meghatározójának, ki fogja jelenteni, hogy az ortodox keresztyénség nem lehetséges. Ahhoz, 
hogy igaz lehessen, a részévé kell válnia ennek az indeterminista-determinista rendszernek, 
mely az úgynevezett független ember szerint az egyedüli valami, ami létezhet.

Valami effélének kell megtörténnie, mikor a természeti embernek megengedjük, hogy 
bíróként álljon Isten kijelentése felett. A keresztyén, konkrétan a református keresztyén nem 
adhatja meg a „gondolkodásnak” az „előjogot annak eldöntésére, hogy egy dolog lehetséges-
e,  vagy  lehetetlen”.352 A  református  keresztyének,  mint  maga  Hodge  is  nagyon  helyesen 
tanították, hogy a bűnös erkölcsileg annak megmutatására vágyik, hogy ő nem Isten felelős 
teremtménye.  A református keresztyéneknek meg kell érteni, hogy a nem keresztyéneknek 
lehet briliáns elméjük, és gyakran van is. S működhet olyan hatékonyan, mint amennyire egy 
éles  körfűrész hatékony.  Bámulhatjuk nagyon az efféle  elmét  az alapelvének dacára is  és 
amiatt  a  tény  miatt,  hogy Isten  az  Ő korlátozó  kegyelme  által  szabadjára  engedte  annak 
képességeit.  Mindemellett  azonban nem szabad elfelejteni,  hogy ez az elme,  legyen bár a 
tulajdonosának neve akár Arisztotelész, még mindig szövetség-szegő Ádámban.

Arisztotelész tudta, hogyan kell használni a logikát. Arra a következtetésre jutott, hogy 
Isten nem az ember teremtője, nem tud semmit, és nem személy. Végkövetkeztetése megfelelt 
az előfeltevésének. Logikája benne foglaltatott a metafizikájában, ahogyan a metafizikája is 
benne foglaltatott a logikájában.

A skolasztikus álláspont, mely szerint a meg nem váltott ember eljuthat, és néha el is 
jut  az  Isten  létezésével  és  természetével  kapcsolatos  olyan  következtetésekre,  melyek 
összhangban  állnak  a  keresztyénséggel,  nem  békíthető  össze  az  Istenről  és  az  emberről 
alkotott református nézettel. Erről a tényről meggyőződve nagyon örültem, mikor dr. T. H. 
Vollenhoven  megjelentette  a  The  Necessity  of  Christian  Logic (A  keresztyén  logika  
szükségessége) című művét (Amszterdam, 1931). Többek között ezt írtam:

Általános az egyetértés abban, hogy a valóság következetesen keresztyén elképzelése teljes mértékben 
különbözik a valóság minden más elképzelésétől. Azt azonban már nem fogadják el ennyire egyetemesen, hogy 
a  valóságnak  ez  a  megkülönböztetetten  keresztyén  elképzelése  magában  foglalja  a  tudományos  módszertan 
megkülönböztetetten  keresztyén  elképzelését  is.  Sok keresztyén  tudós látszólag  készpénznek  veszi,  hogy ha 

352 Ugyanott, 39. oldal
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értelmesen  kell  érvelnünk  a  nem  keresztyénekkel,  akkor  rendelkeznünk  kell  közös,  vagy  semleges 
módszertannal is.

De  vajon  valakinek  a  valóságról  alkotott  elképzelése  és  a  módszertanról  alkotott  elképzelése  nem 
foglaltatnak egymásban? Nem tehetünk egyebet, csak azt hihetjük, hogy de bizony. Az illetőnek a valóságról 
alkotott elképzelése egyben a logika törvényeinek alapjáról alkotott elképzelése is. Ha az emberek „semlegesek” 
a módszertanuk tekintetében, akkor valójában azt mondják ki, hogy ami a vizsgálataikban benne foglaltatott 
lehetségességet illeti, Isten vagy létezik, vagy nem. Ennek a világegyetemnek a tényeit és a törvényeit akkor 
lehet,  hogy Isten tartja  fenn, de az is  lehet,  hogy nem. S az ellentmondás törvényének  sem szükségszerűen 
Istenben van az alapja.  Az X lehet  X holnap,  de lehet  nem X holnap. Így  a történelem nemcsak az ember 
logikáját, de Isten logikáját is megelőzi, s Istennek Magának is keresnie kell az igazságot. Éva „semleges” volt, 
mikor a Sátán történelem-magyarázatát párba állította Isten történelem-magyarázatával. Úgy vélte: lehet, hogy 
az ördögnek van igaza.  Ez ártatlan viselkedésnek látszott.  Isten azonban szemlátomást  nem így gondolta.  Ő 
halálos  büntetéssel  sújtotta  az  ő  módszertani  „semlegességét”.  Kételkedni  Istenben  annyi,  mint  megtagadni 
Istent. Vajon nem mindenütt így van ez? Az Istennel szembeni semlegesség valójában Isten tagadása.353

Kuypernek a tényekről  és a logikáról alkotott  elképzelése,  valamint  az én kritikám 
eme elemzéséből most már világosnak kell lenni, hogy miről is van szó. A kritikám egésze 
arra  irányult,  hogy ha Kuyper  örökségébe  akarunk lépni,  akkor  ki  kell  hangsúlyoznunk a 
tényt:  miközben  bizonyos  értelemben  keresztyéneknek  és  nem  keresztyéneknek  minden 
dolguk közös, más értelemben viszony semmijük sem az.

Ezért tehát a bűnösnek az Istentől való szubjektív elidegenedésével, mint korlátozó 
fogalommal összhangban beszélhetünk bármiről, amit a bűn nem semmisített meg.354

5. Természetfeletti és természeti kijelentés

Egy további dolog is kifejezhető Jesse De Boer szavaival:

Ami  Van  Til  radikális  kijelentését  illeti,  miszerint  amíg  nem  előfeltételezem  Istent  és  az  Ő 
tanácsvégzését,  addig nem vagyok képes megkülönböztetni a sólymot a kézifűrésztől, nem látom be, mikért 
kellene vonakodnom tagadni azt. Istennek a paradicsom és az alma közötti különbséggel kapcsolatos ismerete 
nem premissza,  amire hivatkoznom kell  az én különbségfogalmam igazolása végett… Abból a  kijelentésből 
ugyanis, hogy én Isten teremtménye vagyok, nem következik, hogy racionális tevékenységeimet Isten elméjének 
eszközeivel, vagy másolataival kellene hitelesíteni.355

Már említettem, hogy Jesse De Boer szerint az Isten és a tudós viszonyáról alkotott 
nézetem  hasonlítható  ahhoz  a  gazdag  nagybácsihoz,  aki  felszedi  tévelygő  unokaöccse 
szerencsejáték-csekkjeit.  S Cecil  De Boer is úgy beszél az álláspontomról,  mint  „fuldokló 
szupernaturalizmusról”.

Semmi mesterkélt nincs azonban annak kimondásában, hogy ha a világ és a tényei 
nem  azok,  amik  végső  soron  Isten  tanácsvégzésnek  következtében,  akkor  nem  lehet 
különbséget  tenni  a  sólyom  és  a  kézifűrész  között.  Amint  már  említettük,  az  egyetlen 
alternatíva  Isten  tanácsvégzésével,  mint  az  egyediesítés  végső  alapelvével  szemben  a 
Véletlen. A káoszban és az őséjszakában minden üres.

Tudom,  az  általam felvázolt  álláspont  hangsúlyt  fektet  a  természetfeletti  kijelentés 
közvetlen és azonnali fontosságára. Ebben azonban megint csak nincsen semmi mesterkélt. 
Épp  ellenkezőleg,  a  református  teológia  kihangsúlyozta  a  természetfeletti  és  az  általános 
kijelentés  viszonyának  „természetességét”.  Ez  már  Ádám bukása  előtt  is  igaz  volt.  Isten 
ugyanis  természetfeletti  módon szólt  Ádámhoz a  feladatát  illetően  annak vonatkozásában, 
amit most tudománynak és filozófiának nevezünk.

353 Calvin Forum, 1936. január, 142. oldal
354 Common Grace, 43. oldal
355 Calvin Forum, 1953. október, 27. oldal
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A bűn belépése után az ember szívébe a természetfeletti kijelentés formájának meg 
kellett változnia. Az ember bűne miatt megváltó kijelentéssé kellett lennie. A Biblia azonban 
nem természetfelettibb, mint a Isten és Ádám közvetlen kommunikációja a Paradicsomban.

Természetesen különbség van az Ádám által elfoglalt speciális hely, valamint a többi 
ember által elfoglalt hely között. S különbség van a próféták és az apostolok, valamint azok 
között,  akik  a  természetfeletti  kijelentés  címzettjeiként  rajtuk  keresztül  kapják  Isten 
akaratának  ismeretét.  Még  továbblépve,  különbség  van  a  keresztyén  életünkben  az 
istentisztelettel kapcsolatos tevékenységünk, valamint a napi feladataink között.

Isteni  másolatok  sehol  nincsenek  a  képben,  még  az  apostolok  esetében  sem.  Még 
kevésbé vannak isteni  másolatok a  képben, mikor  tudósokként kezdünk el  tevékenykedni. 
Akkor ugyanis a sólymokat és a kézifűrészeket, valamint minden más dolgot a különböző 
eszközökkel megerősített megfigyelési képességeinkkel tanulmányozzuk. Felhasználjuk Isten-
adta képzelőerőnket és gondolkodásunkat az általunk tanulmányozott tények viselkedésével 
kapcsolatos hipotézisek felállítására. Majd újra és újra ellenőrizzük ezeket a hipotéziseket.

Mindezekben  azonban  előfeltételezzük  Istent,  mint  minden  dolgok  Teremtőjét  és 
Gondviselőjét, a lehetségesség forrásaként. Ezért olyan, és csak olyan hipotéziseket állítunk 
fel,  melyek belül vannak az Isten terve szerinti  lehetségességen,  amennyire az ismeretes a 
számunkra. Rendelkezünk azzal a konkrét természetfeletti információval, hogy Jézus Krisztus 
a feltámadása után felment a mennybe. Az a feltevés, mely szerint az Ő teste megkövülhetett, 
és a Földön maradhatott, nekem, mint keresztyénnek, szóba sem jöhet. Egy nem keresztyén 
számára lehet abszolút szóba jöhető. Én azonban nem lehetek semleges anélkül, hogy meg ne 
tagadnám az Uramat. S ez a helyzet minden, a Szentírásban közvetlenül kijelentett ténnyel és 
tanítással is.

Mi  azonban  már  tárgyaltuk  a  hipotézisek  kérdésének  helytállóságáról.  Most  az  a 
lényeg, hogy távol állván a tévelygő unokaöcs gazdag nagybácsijának szerepétől, az igazság, 
a  keresztyénség  közvetlen  és  természetesen  helytálló  az  emberi  lényeg  mindennemű 
tevékenysége számára.
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12. fejezet: Keresztény apologetika

Mindannak, amit eddig mondtunk, van jelentősége az apologetikára nézve. Hogyan 
győzi meg a keresztyén a hitetlent arról, hogy fogadja el a keresztyén igazságot? Kuyper sokat 
beszél arról a tényről, hogy a bűn belépése óta az igazságot a tévelygéssel kell szembeállítani. 
A Sátán a sötétség hercege. Ő felbujtotta Ádámot, hogy kössön vele szövetséget Isten ellen. 
Isten azonban az Ő kegyelméből elküldte a Fiát, hogy felállítsa az igazságosság és az igazság 
királyságát.

Globális háború dúl Krisztus és a Sátán között. Minden ember résztvevője ennek a 
háborúnak. Mindegyikük egyenruhát visel: az Isten ellen harcolnak. Azaz, két alapelv száll 
szembe egymással. Azoknak azonban, akik az igazságért küzdenek, csak lelki fegyverekkel 
szabad küzdeniük. Azért szállnak szembe a Sátánnal, hogy megtérteket győzzenek meg Isten 
szeretetére a Krisztusban.

Jesse De Boer nem szereti ezt a katonai terminológiát:

Fellép  azonban a  reális  veszélye  annak,  hogy azok,  akik a  háborúra  jellemző lelki  beállítottsággal 
beszélnek, vagy ebbe csúsznak, azok bármiféle fegyvert, vagy eszközt is felragadnak a végcéljuk eléréséhez.356

De miképpen kerülhetjük el a katonai terminológiát, s maradhatunk hű a Bibliához? 
Vajon nem a modernizmus, és a neo-modernizmus hirdeti a szeretet ama evangéliumát, amely 
nem  tesz  végleges  különbséget  a  hamisság  és  az  igazság  között?  Vajon  Krisztus  ama 
kijelentése,  miszerint  nem  békességet  hozni  jött,  hanem  fegyvert,  nincs  összhangban  a 
bűnösök iránt érzett szeretetével?

A  keresztyéneknek  az  igazságot  Istenből,  a  Teremtőből,  az  emberből,  mint  az  Ő 
teremtményéből, valamint ennek az embernek a lázadásából kiindulva kell bemutatniuk. A 
katolicizmus  és  az  evangelikalizmus  nem akarnak úgy gondolni  az  ember  bukására,  mint 
aminek közvetlen jelentősége van a keresztyén és a nem keresztyén közötti érvelésre nézve. 
Egyedül a teológia református nézete veszi Ádám képviseletének bibliai történetét komolyan. 
Ezért egyedül a református nézet ismeri el teljes mértékben az ember bukásának jelentőségét 
az apologetikára nézve.

A  református  apologetika  tehát  nem  veszi  készpénznek  a  katolikushoz  és  az 
evangelikálhoz hasonlóan azt, hogy miután az embereknek vannak „közös fogalmaik” Istenről 
az Isten képmására történt teremtésük következtében,  ezért  a bűnösöknek és a szenteknek 
szintén  vannak  közös  fogalmaik,  mikor  ismeretelméletileg  tudatosak.  A  református 
apologetika Kálvint követve különbséget fog tenni aközött, hogy mi volt igaz Ádám számára, 
majd aközött, hogy mi az igaz a bűnös, azaz a természeti ember számára, végül aközött, hogy 
mi igaz az újjászületett ember számára.

Miután elkezdtük az ádámi tudattal, majd foglalkoztunk az újjá nem született tudattal, 
végül az újjászületett tudatot kell fontolóra vennünk. Az újjászületett tudat a helyreállított és 
kiegészített  ádámi  tudat,  ami  azonban  csak  elviekben,  vagy  az  állapotát  tekintve  lett 
helyreállítva és kiegészítve.

Először is tehát, az újjászületett tudat a helyreállított ádámi tudat. Ismét felismeri a 
saját  származtatott  jellegét.  Csak azért  képes erre,  mert  Isten megújította,  s  ezzel  erkölcsi 
romlottsága  megvallására  késztette.  Isten  megelevenítette  azt,  ami  korábban  a  természeti 
ember volt, így ő most él. Az újjászületett ember képes felismerni és tenni azt, ami lelkileg jó, 
mivel Isten munkálja benne mind az akarást, mind a cselekvést. Másodszor, az újjászületett 
tudat  a  kiegészített  ádámi  tudat.  Ádám  a  posse  peccare helyzetében  volt,  míg  a 
helyreállítottak a non posse peccare helyzetében vannak. „Senki sem cselekszik bűnt, a ki az 

356 Calvin Forum, 1953. augusztus-szeptember, 7. oldal

180



Istentől  született,  mert  benne marad  annak magva;  és nem cselekedhetik  bűnt,  mivelhogy 
Istentől született.” (1Jn3:9)

Harmadszor, az újjászületett tudat helyre van állítva elviekben, de nem mértékben. A 
Róma 7 küzdelme minden keresztyén küzdelme marad egészen a haláluk napjáig. „Ha azt 
mondjuk,  hogy  nincsen  bűn  mi  bennünk,  magunkat  csaljuk  meg  és  igazság  nincsen  mi 
bennünk.” (1Jn1:8)

Ha fenntartjuk mindezeket a megkülönböztetéseket az ádámi, az újjá nem született és 
az újjászületett tudat között, elérkezhetünk a gondolkodás helyének kérdéséhez a teológiában.

1. A gondolkodás helye a teológiában

Először  is,  jelenleg  már  nem  számolhatunk  az  ádámi  tudattal,  mint  ténylegesen 
létezővel. Csak az újjá nem született és az újjászületett tudattal foglalkozunk. A bukott és az 
újjászületett  tudat  valódi  jelentése  azonban mindaddig  nem tartható  fenn,  amíg  mindkettő 
mögött  nem Ádám és az ő  bukásának története  áll.  Ez nem azt  jelenti:  mindegy,  hogy a 
Genezis  Ádámról  szóló  történetét  történelminek  tekintjük-e,  vagy  sem.  Csak  amennyiben 
igenis történelminek tekintjük, akkor tarthatunk fenn szilárd teológiát.  Ádám bűne az Isten 
által adott ismert kijelentés szándékos megszegése volt. Ha tagadjuk a Genezis történetének 
történelmi  valóságát,  akkor  kénytelenek  leszünk  az  ember  felelősségét  a  bűnért  olyan 
drasztikusan csökkenteni, hogy valójában semmi nem marad belőle. Az ember „bűnössége” 
akkor valójában egyenlővé válik a „végzettel”. Ennek megfelelően az olyan teológusok, mint 
Otto Piper,357 és Nels F. S. Ferré,358 akik a Genezis történetét valójában egy mítosz szintjére 
redukálják,  kénytelenek  tagadni  a  bűn,  Krisztus  és  az  engesztelés  történelmi  keresztyén 
nézeteit is.

Másodszor,  nem beszélhetünk  az  emberi  gondolkodásról  általánosságban,  vagy az 
emberi  tudatról  általánosságban,  a  fentiekben  megmagyarázott  objektív  eset  kivételével, 
mikor nevezhetjük korlátozó fogalomnak a szó keresztyén értelmében. Más szóval, ez egy 
olyan fogalom, melyet soha nem szabad felhasználni arra, hogy önmagában végezze a dolgát. 
Minden embernek van istenérzete, de nincs ember, akiben egyidejűleg ne volna más is, ami 
azonnal  meg is  színesíti  az  istenérzetét.  Az összes  ember  vagy a  Sátánnal,  vagy Istennel 
állnak szövetségben. Az előbbiek mindig elnyomni próbálják, ezért félreértelmezik a bennük 
levő  általános  istenérzetet.  Az  utóbbiak  ezt  az  általános  istenérzetet  mindig  Istennek  a 
Krisztusban adott kijelentéséhez próbálják viszonyítani.

Miközben tehát a rendkívüli fontosságú, hogy az Isten „közös tudatát” az Istennek az 
emberre  gyakorolt  kijelentésszerű  nyomásaként  fogjuk  fel,  az  sem  kevésbé  fontos,  hogy 
amennyire  az  emberek  tudatában  vannak  a  legalapvetőbb  szövetségeiknek,  annyira 
teljességgel vannak Isten mellett, vagy Isten ellen minden, az embert érdeklő dologban.

Harmadszor,  mikor  az  újjá  nem  született  tudattal  foglalkozunk,  akkor  az  általa 
elfogadott monista feltevés fényében kell gondolnunk rá. Ezért nem mondhatjuk, hogy bármi 
joga lenne ítélkezni a teológia dolgaiban, vagy ami azt illeti, bármi másban. A Szentírás sehol 
nem hivatkozik az újjá nem született tudatra minősített bíróként. Épp ellenkezőleg, a Szentírás 
újra és újra mondja, hogy az újjá nem született tudat teljességgel alkalmatlan az ítélkezésre. 
Mikor a Szentírás azt mondja: „no jertek, törvénykezzünk”, akkor gyakran Isten népéhez szól, 
s ha másokhoz szól, azokat soha nem tekinti Istennel egyenlőnek, vagy valóban alkalmasnak 
az ítélkezésre. Az újjá nem született embernek van istenismerete, azaz benne is megvan Isten 
kijelentése, az istenérzet,  amit megpróbál elnyomni. A Szentírás nem folyamodik ehhez az 
istenérzethez az emberben, de ha megteszi, csak annak tagadásával teheti, hogy az embernek 

357 God in History, New York, 1939, 20. oldal, 58. oldal
358 The Christian Faith, New York, 1942 és Evil and the Christian Faith, New York, dátum nélkül
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az elfogadott monista feltevésével tevékenykedve lenne bármiféle képessége, vagy joga annak 
megítélésére, hogy mi az igaz, vagy hamis, illetve jó, vagy rossz.

Negyedszer, jóllehet a Szentírás nem hivatkozik a természeti emberre, mint alkalmas 
bíróra, s jóllehet a természeti embert vaknak tekinti a lelki dolgokban, mégis felelősnek tartja 
az embert ezért a vakságáért.

Ötödször, a Szentírás azt tanítja, hogy beszéljünk és prédikáljunk a vak emberekkel, 
valamint  vitatkozzunk  velük,  mert  Isten,  Akinek a  nevében beszélünk és  érvelünk,  képes 
látóvá tenni a vakokat. Jézus a halott Lázárnak mondta, hogy keljen fel és jöjjön ki a sírból. A 
próféta a halott csontoknak prédikált a völgyben mindaddig, amíg testet nem öltöttek. Így az 
érvelésünk  és  a  prédikálásunk  nem  hiábavaló,  mivel  Krisztusban  Isten  érvel  és  prédikál 
rajtunk keresztül. Egykor mi is vakok voltunk, de Isten vitába szállt velünk talán valamiféle 
emberi közreműködésen keresztül, s elkezdtünk látni.359

Idézni  fogom  egy  összefoglaló  részletét  arról  az  érveléstípusról,  amit  állandóan 
használtam. Ez az Egyetemek közötti Közösség  His magazinjában jelent meg (1948 április) 
válaszképpen William Pepperell  Montague professzor „Van-e a világegyetemnek elméje?” 
című cikkére a Saturday Review of Literature 1947. szeptember 6-i számából.

„Mutat-e a világegyetem bármiféle bizonyítékot a viselkedésében arra, hogy teremtett és jó?” (Saturday 
Review of Literature, 31. oldal) „Az erre a hagyományos teológiai kérdésre adott válasznak teljességgel tagadónak 
kell lennie. A természet fog és köröm, s az élet úgy van megalkotva, hogy minden egyes teremtmény csak más 
teremtmények felfalásával képes fenntartani a létezését. Ha létezik is Isten, akkor vagy nem mindenható, vagy 
nem jó a ’jó’ szó bármely olyan értelmében, amit az emberi tudat képes szentesíteni.”

Azt,  hogy  Montague  álláspontja  igencsak  tipikus  sok  modern  filozófus  és  tudós 
viselkedésében,  nem kell  bizonygatni.  Még ha az emberek nem is  fejezik ki  magukat  oly 
nyomatékosan, mint Montague, a keresztyénséggel és annak állításaival szemben tanúsított 
viselkedésük  gyakorta  ugyanolyan,  mint  az  övé.  Lényeges  tehát,  hogy  a  keresztyének 
gondosan megvizsgálják az efféle kritikákkal szemben tanúsított viselkedésüket.

Mikor a keresztyének a gonoszságra és a szenvedésre tekintenek, akkor azt mondják, 
hogy ez az ember bűnének következménye (Rm5:12). Hozzáteszik, hogy a bűn természete 
tehát az Isten akaratának be nem hódolás, és annak megszegése. Azt is kijelentik továbbá, 
hogy Isten „rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú 
által,  kit  arra  rendelt;  bizonyságot  tévén  mindenkinek,  az  által,  hogy  feltámasztá  őt 
halottaiból” (Csel17:31).  A keresztyének tehát a gonoszság „tényét”  egy történet fényében 
értelmezik. S ezt a történetet a Bibliából veszik, ami azt állítja magáról, hogy Isten Ígéje. Sőt, 
ami igaz a gonoszság tényére, az igaz minden más tényre is. A keresztyének minden tényt 
ugyanannak a történetnek a fényében értelmezik.  Számukra ebben a világban minden tény 
természetét a történetben elfoglalt helye határoz meg. A történetet nem képesek máshonnan 
venni, mint a természetfeletti kijelentésből.

A keresztyén úgy találja, hogy tudata egyetért a történet igazságával. Azt vallja, hogy 
akik tagadják a történet igazságát, azok elfogultak. Nem akarják, hogy a történet igaz legyen, 
s nem akarják, hogy a tények azok legyenek, amiknek a történet mondja őket. Ők „túl sokat 
tiltakoznak”. S a túl sok tiltakozással arról tesznek bizonyságot, hogy dacára önmaguknak, a 
tudatuk nem azt mondja nekik, hogy a történet nem igaz. A tudatuk azt mondja nekik, hogy 
amit ők mondanak, annak az ellentettje igaz.

A keresztyén arra is rájön, hogy a logika összhangban van a történettel.  Az emberi 
logika  azért  van  összhangban a  történettel,  mert  a  jelentését  a  történetből  meríti.  A világ 
tényei  azok, amiknek a történet  mondja őket.  Ha a logika a képzelgések helyett  inkább a 
tényekkel foglalkozik, a tényekkel együtt neki magának is a történet részét kell képeznie. Az 
embernek a logikával kell összetartást keresnie a történettel kapcsolatos saját tapasztalatában. 

359 Introduction to Theology tanmenet, 28–30. oldal
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A történet azt mondja neki, hogy „vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka 
meg nem szünnek”. Ebből tudományos jóslatokat lehet megfogalmazni. De a történet azt is 
elmondja neki, hogy a végítélet is eljön az Isten által megszabott időben. Ennek megfelelően 
ezek a tudományos jóslatok attól függenek, hogy Isten fenntartja-e a természet menetét és 
alkatát.

Vegyük most  fontolóra azt,  hogy Montague-nak mit  kell  mondania.  Ő is  észleli  a 
természet „tényeit”, és azt mondja, ezek nem azok, amiknek a keresztyének mondják. Ebben a 
puszta  rátekintésben  a  tényekre  benne  foglaltatik  az  a  kijelentés,  mely  szerint  ezek  nem 
lehetnek  azok,  amiknek  a  keresztyének  mondják  őket.  Pusztán  rátekintve  a  tényekre 
Montague azt állítja, hogy tudja, mi nem történt a múltban, és mi nem történhet a jövőben. A 
tények  puszta  megfigyeléséből  tudja,  hogy  nem  volt  teremtés,  vagy  bukás,  és  nem  lesz 
végítélet. A természet bármely tényéről történő puszta tényközlés, amiképpen Montague látja, 
magában foglal egy a priori egyetemes tagadó ítéletet minden lehetségességről, sőt valójában 
azonos azzal.

Montague álláspontjával tehát a ténymegfigyelés valójában azonos a természetükbe 
történő kimerítő  bepillantással.  Csak  a  kimerítő  bepillantás  alapján  a  tények  természetébe 
állapíthatja  meg  valaki,  hogy  ezek  mik  lehetnek,  illetve  mik  nem  lehetnek.  Más  szóval 
Montague-nak a dolgokkal kapcsolatos rendszerében az ember elméjének minden gyakorlati 
szempontból át kell vennie Istennek a dolgok keresztyén rendszerében elfoglalt helyét. Arról 
beszélni, hogy mi létezhet, és mi nem a logika alapján nem más, mint karddal vagdalni az 
eget, hacsak előbb meg nem határozzuk, hogy a logika mely ponton találkozik a valósággal. A 
keresztyén történetnek megfelelően a logika és a valóság mindenekelőtt Isten elméjében és 
lényében  találkoznak.  Isten  létezése  kimerítően  racionális.  Azután  Isten  a  tervének 
megfelelően  megteremti  és  uralja  a  világegyetemet.  Még  az  evilági  gonoszság  is  az  Ő 
tervének  megfelelően  működik.  A dolgok  keresztyén  rendszerének  egyetlen  helyettesítője 
annak  kijelentése,  vagy  feltételezése,  hogy  a  logika  és  a  valóság  eredetileg  az  ember 
elméjében találkoztak. A végső viszonyítási pontnak minden kijelentésben végső soron egy 
elmében  kell  lennie,  az  Istenében,  vagy  az  emberében.  Vagy  a  keresztyénség  önálló 
Istenének, vagy az úgynevezett független embernek kell lennie, és előfeltételeztetnie végső 
viszonyítási pontként minden mondatban, amit az ember kimond.

Megkérdezhetnénk tehát Montaguet, miképpen állíthatja ő mindössze emberként azt, 
ami  megfelel  minden lehetségesség  abszolút  a priori,  vagy analitikus  ismeretének.  De ha 
megkérdeznénk,  akkor természetesen nem ismerne be semmi effélét.  Megpróbálná tagadni 
Parmenidesz arra irányuló kísérletét, hogy minden létezést azzal tegyen egyenlővé, amit az 
ember ellentmondás nélkül mondhat róla. S nem hagy semmi helyet sem az elsődleges ok 
számára.  „Úgy  tűnik  inkább,  hogy  a  természet  eredetéért  felelős  dolog,  vagy  alapelem, 
ahogyan mi felfedezzük, valami termékenységi  erő, önismétlés,  vagy növekedés volt,  s az 
egyetlen reménység arra, hogy elmét, vagy életet tulajdonítsunk neki, annak megmutatásától 
függ,  hogy  ezek  a  kategóriák  értelmezhetőek-e  maga  a  fejlődés  folyamatának  későbbi 
fázisaiként, annak ’létrejövő’, de mégis elkerülhetetlen fejleményeiként.”360

Akkor  viszont  kérdezzük  Montaguet,  hogyan  tehet  ön  egy  egyetemes  tagadó 
kijelentést minden lehetségességről, ha az ön számára a saját állításai alapján a lehetségesség, 
sőt még a valóság is olyasvalami,  ami bármilyen elme,  és az ezekkel kapcsolatos minden 
logikai állítás előtt léteznek? Ha egy új Buickban halljuk a motort dübörögni, miközben az 
autó áll, azt feltételezzük, hogy a vezető egyszerűen csak nem akar az autóval továbbmenni. 
Bármely pillanatban sebességbe kapcsolhatná a motort, és az autó elindulna. Mikor azonban 
azt látjuk, hogy kiemeli a motort az autóból, és beledobja a Csendes-óceán közepébe azzal a 
nyílt szándékkal, hogy a dolgok mozogjanak, nem vagyunk lenyűgözve.

360 Cikk a „Szentháromságról” a Religious Realism-ban, New York, 1931, 497. oldal
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A keresztyén és a nem keresztyén tehát valahogyan így hasonlíthatók egymáshoz:
1. Mindketten tesznek előfeltevéseket a valóság természetéről.

a. A keresztyén az önálló Istent és tervét előfeltételezi a világegyetem mögött.
b. A nem keresztyén „a káoszt és az őséjszakát”.

2.  Véges  lényként  egyik  sem tudja  a  logika  eszközeivel  eldönteni,  milyennek  kell 
lennie a valóságnak.

a. Tudván ezt, a keresztyén megfigyeli a tényeket, majd logikailag Istennek a 
Szentírásban kijelentett terve öntudatos alárendeltségébe rendezi.
b.  Tudván ezt,  a nem keresztyén  mindazonáltal  folyamatosan  próbálkozik a 
lehetetlennel.

Tagadólag azt mondja, hogy a valóság egyáltalában nem racionálisan 
megalkotott, így a keresztyén történet nem lehet igaz. Ez benne foglaltatik a 
„tényekről”,  mint  „a  káoszból  és  az  őséjszakából  kipattantakról  alkotott 
elképzelésében.

Pozitív módon azt feltételezi, hogy a valóság végső soron racionálisan 
megalkotott,  s  kimerítő  válaszokat  ad  a  logikai  manipulációira.  Ez  benne 
foglaltatik abban az elképzelésében,  hogy bármiféle  „kozmikus elme”,  vagy 
Isten akkor tűrhető el, ha az ember által kiagyalt kategóriákkal manipulálható 
anélkül, hogy „arra”, vagy „Őrá” hivatkoznánk.

3. Mindketten azt állítják, hogy álláspontjuk „megfelel a tapasztalati tényeknek”.
a.  A  keresztyén  azért  állítja  ezt,  mert  a  tényeket  és  a  velük  kapcsolatos 
tapasztalatát  az  előfeltevéseiből  kiindulva  értelmezi.  A  „természet 
egyformasága”,  s az ő ismerete erről az egyformaságról  számára egyformán 
Isten  tervén  alapulnak.  Tapasztalatának  koherenciáját  Isten  abszolút 
koherenciájához hasonlónak tartja.
b. A nem keresztyén is előfeltevéseiből kiindulva értelmezi a tényeket. Egyik 
ilyen előfeltevése a végső nem-racionalitás. Ezen az alapon bármely ténynek 
lehetne olyan természete,  mely minden összetevőjében különbözik az összes 
többi  ténytől.  Itt  áll  bosszút  „a  káosz  és  az  őséjszaka”.  A  másik  ilyen 
előfeltevése  az  egész valóság  racionalitása  az ember  által  manipulált  logika 
hatóköréből kiindulva. Ezen az alapon bármely tény természete azonos lenne 
az összes többi tény természetével. A gyakorlatban a nem keresztyén eljárása 
nem más,  mint  a pontos  egyensúly megtartása  az első előfeltevésében rejlő 
végső kétértelműség, valamint a másodikban rejlő végső egyértelműség között. 
Mindenesetre,  a nem keresztyén soha nem juthat el  odáig, hogy felfedezzen 
bármely tényt. Az ő alapelveivel semmit sem tud annak természetéről. Mikor 
azonban  felfedezte,  amit  nem  fedezhet  fel,  akkor  képes  arról  mindent 
elmondani. Az ő alapelveivel mindent tud, ha tud valamit.

4.  Mindketten  azt  állítják,  hogy  álláspontjuk  „összhangban  van  a  logika 
követelményeivel.”

a.  A  keresztyén  azért  állítja  ezt,  mert  az  ember  által  működtetett  logika 
hatókörét a történetéből, azaz Isten előfeltevéséből kiindulva határozza meg. A 
történet  azt  mondja  neki,  hogy  a  természet  alá  van  vetve  az  embernek,  s 
mindketten  alá  vannak vetve Istennek és  az Ő céljának.  Azaz,  a  logikája  a 
valósággal  van  sebességben,  de  nem  követei  magának  a  lehetséges 
ellenőrzését.
b.  A nem keresztyén  is  ezt  állítja,  de  nem képes  semmi  értelmes  jelentést 
kölcsönözni az állításának. Ha a tények végső nem-racionalitásával kapcsolatos 
előfeltevéseinek megfelelően tevékenykedik, akkor nem létezik érvényesség a 
logika számára. Akkor minden logika de facto érvénytelen. Ha az ember által 
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manipulált  logika  végső  törvényadó  jellegével  kapcsolatos  előfeltevésének 
megfelelően  tevékenykedik,  akkor  nem  léteznek  olyan  tények,  melyeket  a 
logika  segítségével  lehet  egymáshoz  viszonyítani.  Akkor  minden  tény  a 
logikára redukálódik le: a logikáénak van érvényessége, de ez az érvényesség 
tisztán formális.

5.  Mindketten  azt  állítják,  hogy  a  gonoszság  problémáját  illetően  az  álláspontjuk 
összhangban van a lelkiismeretükkel.

a.  A  keresztyén  azért  állítja  ezt,  mert  erkölcsi  tudatát  a  teljes  tapasztalata 
összetevőjeként értelmezi az előfeltevéseiből kiindulva. Tudja, hogy az egész 
Föld Bírájának jogot kell szolgáltatnia. A gonoszság és a bűn minden ténye és 
problémája a jelentésüket a Szentírás történetéből veszik, a megoldásukat pedig 
abban találják meg. Lelkiismeretének helyeslései és tiltakozásai a jelentésüket 
egyedül és kizárólag ebből a történetből merítik.
b.  A  nem  keresztyén  azért  állítja  ezt,  mert  a  lelkiismeretét  a  saját  végső 
viszonyítási pontjának tekinti. A gonoszság nem az ember engedetlenségének 
következtében lépett  be a világba,  így tehát metafizikailag végső.  A gonosz 
nem különböztethető meg a jótól,  azaz attól,  aminek lennie kellene.  A jót a 
gonosztól  megkülönböztethetőnek  feltételezve  nincs  jogunk  azt  feltételezni, 
hogy az egyik  majd valaha is  legyőzi  a másikat.  Ha azok, akik jónak vélik 
magukat, sikeresen győzelemre viszik a Földön azt, amit „jónak” vélnek, azt 
csak azért  tudják megtenni,  mert  elnyomják azt  a „jót”,  amit  mások vélnek 
annak.  Azaz,  az  erkölcsi  megkülönböztetést  mindörökre  felváltja  majd  az 
erőpolitika.

A fentiekben vázolt  érvelés eltér  az apologetika hagyományos módszerétől,  a „régi 
Princeton” apologetikájától. Ezt az apologetikát Butler híres Analógia című művéből vezették 
le a skolasztikus álláspontból kiindulva. Miben különbözik a két álláspont?

Ezt általános módon fogom bemutatni, idézve a Torch and Trumpet-ben megjelent „A 
hit védelme” című cikksorozatból.361

2. A hit védelme

Ebben  a  cikksorozatban  azzal  törődünk  majd,  hogy  felfedezzük  a  keresztyén 
apologetika református megközelítésének néhány fő jellemvonását.

Miközben  világosságot  keresünk  a  kérdésben,  először  tekintsük  meg  a  néhai  dr. 
Valentine Hepp székfoglalóját az Amszterdami Szabadegyetemen. Ennek a székfoglalónak a 
címe:  Református  apologetika.362 Hepp  azt  mondja,  hogy  a  református  keresztyénnek 
természetesen reformátusnak kell lennie az apologetika problémájának megközelítésében is. 
A férfiak és nők nem úgy tűnnek fel, hogy először emberi lények, s csak utána férfiak és nők. 
S  a  református  keresztyén  sem  képes  először  keresztyén,  majd  csak  ezután  református 
keresztyén  lenni.  A református  keresztyén  a  kezdetektől  fogva  református  keresztyén.  Ha 
Heppnek  igaza  van,  akkor  a  református  keresztyénnek  megkülönböztetetten  református 
megközelítést  kell  alkalmaznia,  mikor  megpróbálja  „Fekete  urat”  meggyőzni  arról,  hogy 
legyen keresztyén. Azt akarja, hogy „Fekete úr” azonnal református keresztyénné váljon, nem 
pedig először keresztyénné, és csak azután református keresztyénné. „Fekete úrnak” egyetlen 
lépésben kell református keresztyénné válnia, nem kettőben.

361 1. kötet, 1. szám, 16. és azt követő oldalak, 1. kötet, 2. szám, 17. és azt követő oldalak, 1. kötet, 3. szám, 16. 
és azt követő oldalak, 1. kötet, 4. szám, 16. és azt követő oldalak, és 2. kötet, 5. szám, 18. és azt követő oldalak
362 Gereformeerde Apologetiek, Kampen, 1922.
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A néhai dr. Benjamin Breckinridge Warfield egyszer azt mondta, hogy a kálvinizmus, 
vagy a református hit a magára talált keresztyénség. Warfield nem szerette a kálvinizmust az 
úgynevezett  „kálvinizmus  öt  pontjával”:  a  teljes  romlottsággal,  a  feltétel  nélküli 
kiválasztással,  a  korlátozott  engeszteléssel,  az  ellenállhatatlan  kegyelemmel  és  a  szentek 
állhatatosságával azonosítani.  Legalábbis történelmileg,  állítja Warfield, ez az öt pont nem 
volt  más,  mint  „az  arminianizmus  öt  pontjának  teológiai  fordítottja”.  A  „kálvinizmus  öt 
pontja” a kálvinizmus fájának megannyi elágazását képezik.

Egységben tekintve, a kálvinizmus bemutatja „Isten vízióját az Ő fenségében”. Kissé 
konkrétabban nézve a kálvinizmus három dolgot foglal magában. „Benne, objektíven szólva, 
a  teizmus  elnyeri  jogait,  szubjektíven  szólva  a  vallásos  viszony  eléri  a  tisztaságát, 
szoteriológiailag  szólva  az  evangelikál  vallás  végül  teljes  kifejeződésre  és  biztonságos 
stabilitásra  jut”.363 Ezt  a  kijelentést  felerősítve  mondja  Warfield:  „Azt  hiszem  fontos 
ragaszkodni ahhoz, hogy a kálvinizmus nem a teista gondolkodás, a vallásos megtapasztalás 
és az evangelikál hit különleges változata, hanem csak ezen dolgok tökéletes kifejeződése… 
Csak egyféle teizmus, vallás, és evangelikalizmus van, s ha léteznek különféle konstrukciók, 
melyek  maguknak  követelik  ezeket  a  neveket,  azok  egymástól  nem  egy  kiterjedtebb 
nemzetség  egymással  kölcsönhatásban álló  fajtáiként  különböznek egymástól,  hanem csak 
mint ugyanannak a dolognak a jobb-rosszabb mintapéldányai”.364

Ha Warfieldnek igaza van, akkor nekünk is ugyanarra a következtetésre kell jutnunk, 
mint  ami  Hepp megjegyzésein  alapszik.  A református  hit  az  önmagára  talált  teizmus.  Ha 
vannak más teizmusok, azok nem igazi teizmusok. Miképpen lehetnének? Vajon több igaz 
Isten  van?  Nincsen,  csak  egyetlen  igaz  Isten,  ezért  tehát  egyetlen  igazi  teizmus  van, 
nevezetesen a Biblia keresztyén teizmusa. S ennek az Istennek a víziója „az Ő fenségében” 
az, ami a református hit lényegét alkotja. Ennek a teljesen szuverén Istennek az elismerésére 
szeretné a református keresztyén meggyőzni „Fekete urat”.

Két  tagadó  természetű  egyetemes  következtetés  vonható  most  le.  Először,  a 
református apologéta nem működhet együtt a katolikussal Isten létezésének bebizonyításában. 
A római katolikus teológia teizmusa nem „az önmagára talált teizmus”, hanem egy halvány, 
általános  fajta  teizmus.  Olyan teizmus,  melyben  a keresztyénség  Istene,  valamint  a  görög 
filozófia  istene,  konkrétabban  Arisztotelész  mozdulatlan  mozgatója  egy  közös  keverékre 
alapoznak.  A  katolikus  teológia  teizmusa  a  gondolkodás  pogány  elemeivel  súlyosan 
megterhelt  teizmus.  Ha  az  efféle  teizmus  igaznak  bizonyulna,  akkor  a  református  hívő 
keresztyén teizmusa bizonyulna hamisnak.  Ha a katolikussal együtt  „bebizonyítanánk” egy 
isten  létezését,  azzal  a  keresztyénség  Istenének  létezését  cáfolnánk.  Csak egy megrontott 
típusú teizmus az, amit a katolikus teológusok „bizonyítanak”.

A  második  levonható  egyetemes  tagadó  következtetés  Hepp  és  Warfield 
megjegyzéseiből az, hogy a református apologéta nem működhet együtt az „evangelikállal” az 
evangelikalizmus igazságának bebizonyításában.  Az evangelikalizmus alatt  azt értjük, amit 
Warfield értett, mikor úgy beszélt róla, mint általános nem református protestantizmusról.365

Ez a  második  tagadó kijelentés  az elsőből  következik.  Az evangelikál  együtt  akar 
működni  a  katolikussal  a  teizmus  igazságának  bizonyításában.  Azt  állítja,  hogy  a 
protestánsoknak sok tantételük közös a katolikusokkal, s ezek között a legalapvetőbb Isten 
létezése.  Miért  ne  működhetnének  együtt  a  protestánsok,  kérdezi  csodálkozva,  a 
katolikusokkal  a  teizmus  igazságának  bizonyításában?  Miért  ne  segíthetnének  nekünk  a 
katolikusok  a  keresztyén  teizmus  épülete  első  szintjének  felépítésében?  Miután  segítettek 
nekünk felépíteni a ház első szintjét, otthagyhatjuk őket, a szolgálataikat megköszönve, s mi 
magunk folytathatjuk a második, a protestantizmus szintjének a felépítését.

363 B. B. Warfield: Calvin as a Theologian and Calvinism Today (vitairat), Philadelphia, 1909, 23. oldal
364 Ugyanott, 24. oldal
365 V. ö. a The Plan of Salvation című munkájával
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A válasz erre az, hogy ha a katolikusok segítettek nekünk felépíteni a házunk első 
szintjét, akkor az egész ház romba fog dőlni. Már megjegyeztük, hogy mikor a saját házuk 
első  szintjét  építették,  akkor  a  pogányság  jókora  adag  agyagját  keverték  a  keresztyénség 
vasához. A konkrét téglák lehetnek a keresztyénség téglái, de a kötőhabarcs nem más, mint a 
pogányság homokja.  Jaj  annak a protestánsnak,  aki megpróbálja a protestantizmusát,  mint 
második szintet egy feltételezetten teista alapra építeni, de az első szintet a katolicizmus, vagy 
a katolikusokkal együttműködő protestánsok építették. Csak hibás protestantizmus építhető a 
katolikus  típusú  megrontott  teizmusra.  Mert,  ahogyan  Warfield  fogalmaz,  az 
evangelikalizmus  pontos  meghatározása  az,  amelyik  hibás  protestantizmusként  írja  le. 
Különböző idegen elemeket vitt bele a rendszerébe – olyan elemeket, melyeket végső soron 
katolikus módon a pogányságból származtatott.

„De”,  kiálthat  fel  valaki,  „nézd meg,  hová juttattál  minket!  Micsoda szélsőségekig 
mentél  el!  Nem  beszélve  a  katolikusokról,  most  már  az  evangelikálokkal  se  működjünk 
együtt?  Ismerek  sok evangelikált,  akik sokkal  jobb keresztyének,  mint  sok kálvinista.”  A 
kérdés azonban nem ez. A kérdés nem az, hogy kik a keresztyének, és kik jutnak a mennybe. 
Mi nem ítéljük meg az emberek  szíveit.  Sok evangelikál  kétségtelenül  jobb kálvinisták  a 
gyakorlatban, mint más emberek, akiket hivatalosan kálvinistáknak ismernek.

A  lényes  az,  hogy  most  a  teológiai  rendszerekről  beszélünk.  Mikor  Kálvin  azt  a 
magasröptű kijelentést teszi, hogy a kálvinizmus „nem több, és nem kevesebb, mint a világ 
reménysége”,  ő  a  teológia  református  rendszeréről  beszél,  valamint  a  református  nézetről 
általánosságban.  Más típusú teológiák  összetákoltan  szupernaturalisták.  Bizonyos  mértékig 
engednek az autoszoterizmus elképzelésének, azaz annak az elképzelésnek, mely szerint az 
ember  bizonyos  mértékig  a  saját  erőfeszítéseinek  köszönhetően  üdvözül.  Ezért,  mondja 
Warfield, „a kálvinizmus az igaz keresztyénség”. De akkor pontosan ugyanígy gondolkodva, 
a református apologetika a világ reménysége.

Itt egy további ellenvetés is megválaszolható: Vajon egyes református teológusok nem 
akartak bizonyos mértékig együttműködni a katolikusokkal a teizmus védelmében, valamint 
az evangelikálokkal az evangelikalizmus védelmében azért, hogy végső soron a kálvinizmus 
specifikus tanításait  védjék? Vajon ők valamennyien tévedtek,  és egyedül  csak neked van 
igazad?

Az ellenvetés megválaszolása nem egyszerű. Külön és kiterjedt elemzés szükségeltetik 
az érvényre  juttatásához.  Valamennyi  igazság kétségtelenül  van abban az állításban,  hogy 
legalábbis  egyes  református  teológusok  akarták  követni  először  az  együttműködés,  majd 
később  az  elkülönülés  módszerét.  Ezzel  szemben  áll  az  a  tény,  hogy  más  református 
teológusok, látván az efféle módszer kompromisszumos végeredményét, azt állították: maga 
az apologetika, mint pozitív teológiai tudomány elképzelése nincs összhangban a református 
hit  alapelveivel.  Vagy megint,  egyesek  azt  állították,  hogy az  apologetikának  nagyon  kis 
feladatot  kell  adni  az  ellenség  támadásainak  kivédésében.  A  nézetkülönbség  Warfield  és 
Kuyper között az apologetika tekintetében közismert. Vajon eleve megfeddetünk, mert nem 
értünk egyet Kuyperrel? Vagy, mert nem értünk egyet Warfielddel? Próbáljuk meg inkább 
odafigyelni mind Warfieldre, mind Kuyperre, de Kálvinra is, majd megtenni a tőlünk telhető 
legjobbat,  mikor  megkérdezzük,  hogy mit  követel  tőlünk  a  református  hit  géniusza.  Van 
bármi más, amit bárki más megtehet?

Egy  harmadik  fél  itt  izgatottan  tesz  fel  egy  kérdést.  Vajon  akkor  az  evangelikál 
apologéták  minden  erőfeszítése  haszontalan?  Akkor  semmi  hasznunkra  sincs  mindaz  a 
kutatás, amit olyan területeken végeztek, mint a bibliai történelem, vagy archeológia, hogy a 
többit már ne is említsük?

Válaszoljunk  ezekre  a  kérdésekre  más  kérdésekkel.  A református  teológusok  nem 
működnek együtt  az arminiánus teológusokkal az evangélium prédikálásában. Akkor vajon 
arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  az  összes  arminiánus  prédikáció  haszontalan?  Isten 
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felhasználja még a hibás prédikációt is céljainak elérésére,  s a téves gondolkodást is arra, 
hogy az embereket Magához vonja. Ami pedig az evangelikál tanítóságot illeti, a református 
apologétának köszönettel  kell  alkalmaznia  mindezt,  ami igaz és jó abban.  Ami jó és igaz 
abban,  azt  a  kálvinizmus  ama  mértékéből  meríti,  amit  a  keresztyénség  bármely  formája 
tartalmaz. Mikor azonban az eljárás fő terve kerül szóba, a református apologétának a maga 
útját  kell  járnia,  s  csak  a  fő  tervről  beszélünk  mikor  egyetemességben  foglalkozunk  az 
apologetika  kérdésével.  Salamon  még  a  sidónbelieket  is  felhasználta  az  Úr  templomának 
felépítésében, de nem adott nekik képviseletet az építő bizottságban.

Egy negyedik fél most megkérdezi: „Mindezt feltételezve az érvelés kedvéért, el tudja 
mondani néhány szóban, miben látja ön a fő különbséget a református, valamint a katolikus, 
vagy evangelikál apologéta között?”

Nos, valóban ez a dolog szíve. Nem könnyű megválaszolni ezt a kérdést. De próbáljuk 
meg  a  tőlünk  telhető  legjobban  egyetemes  módon  megtenni,  mielőtt  rátérnénk  az  egyes 
konkrét dolgokra.

Az alapvető különbség a két apologetika-típus között hitünk szerint a két fél által tett 
elsődleges feltevésekben rejlik. A katolikus-evangelikál típusú apologéta azt feltételezi, hogy 
az  ember  eredendően  sokat  tudhat  önmagáról  és  a  világegyetemről,  s  ezután  felteheti  a 
kérdést, hogy létezik-e Isten, és igaz-e a keresztyénség.

Megfigyelhető, hogy pontosan ez az a különbség, ami fennáll a kétféle típusú teológia, 
a  katolikus-evangelikál,  valamint  a  református  között  is.  Az  előbbi  típusú  teológia  azt 
feltételezi,  hogy eredendően ismeri  „tapasztalatból”,  micsoda az emberi  szabadság. Ezután 
hozzáigazítja  a Szentírás  Istennel  és Krisztussal  kapcsolatos tanításait  a szabadság saját,  a 
tapasztalatból származtatott fogalmához. A református típusú teológia a Szentírással kezdi, és 
egyedül annak alapelveiből határozza meg az emberi szabadságot.

Természetes, hogy ennek a különbségnek, ami alapvető a két típusú teológia között, 
alapvetőnek kell  lenni a két típusú apologetikai  között  is.  Aquinói Tamás,  a katolikus,  és 
Butler  püspök,  az  arminiánus  mindketten  sokat  beszélnek  az  ember  és  a  valóság 
természetének  egészéről,  mielőtt  rátérnének  Isten  létezésének,  valamint  a  keresztyénség 
igazságának  kérdésére.  Velük  szemben  áll  Kálvin.  Ő  nem  mond  egyetlen  szót  sem  az 
emberről, vagy a világegyetemről, csakis Istennek a Szentírásban adott kijelentése fényében. 
Az Institúciónak már az első oldala is ennek elegáns bizonyságtétele.

Másként  kifejezve  elmondható,  hogy  a  református  apologéta  megteszi,  míg  a 
katolikus-evangelikál  apologéta  nem teszi  meg  a  Teremtő-teremtmény  megkülönböztetést 
alapvetőnek mindabban, amit bármiről mond. Az ő érve az, hogy amíg ez a megkülönböztetés 
nem alapvető mindenhez, amit az ember bármiről mond, addig bármit is mond az ember, az 
alapvetően hamis. A természeti ember azt képzeli, hogy sem ő maga, sem az őt körülvevő 
tények nem teremtettek, azaz azt előfeltételezi, ami alapjában hamis. Bármit, amit önmagáról, 
vagy a világegyetemről  mond,  ez a feltevése fog megszínezni.  Ezért  nem lehet elismerni, 
hogy igaza van, azaz alapjában igaza van abban, amit bármely tényről mond. Ha részleteiben 
azt is mondja bármely tényről, ami igaz, azt ennek a hamis feltevésének az ellenére mondja, 
nem annak köszönhetően.

Miután  a  katolikus-evangelikál  apologéta  nem  teszi  meg  a  Teremtő-teremtmény 
megkülönböztetést,  ami  alapvető  már  a  legelső  dologhoz  is,  amit  az  emberről,  vagy  a 
világegyetemről mond, ezért szívesen kezet ráz a természeti emberrel, és vele együtt „fedez 
fel” sok „igazságot” az emberről és a világegyetemről. Létrehoz közös alapokat a hitetlennel 
mind a tudományban, mind a filozófiában, hogy együtt tanulmányozzák a Valóság egészének 
természetét. Egyet fog érteni a természeti emberrel, mikor az „általánosságban a létezésről” 
beszél,  s majd csak ezután érvel a hitetlen ellen a Teremtő-teremtmény megkülönböztetés 
bevezetésének szükségességéről. Így Butler is egyetért a deistákkal a természet „menetével és 
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szerkezetével” kapcsolatos nézeteik tekintetében, majd utána próbálja meggyőzni őket arról, 
hogy Krisztusban is kell hinniük.

Természetesen  annak oka,  amiért  az  egyik  apologetika  meg  akarja  tenni,  a  másik 
pedig nem akarja megtenni  a Teremtő-teremtmény megkülönböztetést  alapvetőnek minden 
állítás megfogalmazását megelőzően, a bűnről alkotott eltérő elképzelésekben keresendő. A 
természeti  ember  nem  akarja  a  Teremtő-teremtmény  megkülönböztetést  alapvetőnek 
megtenni  a  gondolkodásában.  A  bűnös  nem  akarja  elismerni  a  tényt,  hogy  ő  Isten 
teremtménye, s ebbéli minőségében felelős az Istennek, továbbá a bűne következtében Isten 
haragja  alatt  van.  Ezt  várhatjuk.  De  miért  kellene  a  keresztyéneknek,  akik  megvallották 
bűneiket  Istennek,  ezzel  elismerték  Őt  Teremtőjüknek  és  Uruknak,  és  különösen,  miért 
kellene  az  evangelikáloknak,  akik  megvallják,  hogy  egyedül  a  Bibliát  tartják  a  tekintély 
tévedhetetlen  szabályának,  nem  akarni  minden  gondolatukat  foglyul  ejteni,  hogy  azok 
engedelmeskedjenek Krisztusnak? Más szóval, miképpen adunk számot arról a tényről, hogy 
az evangelikálok oly sok idegen anyagot visznek bele a teológiájukba és az apologetikájukba? 
Természetesen a bűnről alkotott téves nézetük miatt. Valójában maga a bűnről alkotott téves 
nézetük is idegen eredetű. Erről a témáról később még többet is kell mondani.

3. A hívő találkozik a hitetlennel

S hogy világosan lássuk, miről  is van szó, gondoljunk egy fogorvosra. Elmegyünk 
hozzá egy „rossz foggal”. Vajon két lépésben látja el a fogunkat? Meg kell hagyni,  lehet, 
hogy vissza kell majd hozzá menni a munka befejezése végett. De egyetlen munkát végez. 
Kitisztítja  az összes romlott  anyagot,  mielőtt  betömné a lyukat.  Nos, Fekete  úr az ember, 
akinek fáj a foga, s te, mint református keresztyén vagy a fogorvos. Vajon először áttéríted az 
evangelikalizmusra, majd csak utána a református hitre? Akkor olyan fogorvos lennél, aki ma 
a romlott  anyag felét  tisztítja ki,  majd betömi a lyukat,  majd holnap, vagy a jövő héten a 
többit, és ismét betömi a lyukat. Vagy inkább olyan fogorvos, aki a romlott anyag egy részét 
tisztítja ki, betömi a lyukat, s hagyja elmenni a páciensét, hogy aztán majd hosszú idő múlva 
visszatérjen, újra fogfájásra panaszkodva.

Nem csoda, ha a fogorvosnak mélyen bele kell  fúrnia a fogadba. S az utolsó és a 
legmélyebb  fúrás  az,  ami  a  legjobban  fáj.  Ezért  Fekete  úr  otthonosabban  érzi  magát  az 
„evangelikál” fogorvos rendelőjében, mint a „reformátuséban”. Lesz az utóbbinak egyáltalán 
betege?  Félhet  tőle,  hogy nem.  Mindig  is  megkísérti  tehát,  hogy azt  hirdesse:  minden  jó 
„konzervatívval”  együtt  működik  minden  jó  fogorvoslásban,  de  van  specialitása,  amiért 
nagyon jó lesz, ha az emberek felkeresik őt.

Kérdezzük most meg, hogy milyen eszközökkel diagnosztizálhatjuk Fekete urat. Erre 
a célra a röntgengépet használjuk. Honnan tudjuk a nyomorúságunkat? A törvényből, Isten 
kijelentett akaratából, válaszolja a református keresztyén. Nevezzük őt Fehér úrnak. Nem a 
személyes tapasztalattal, hanem a Bibliával gyújt világosságot mind önmaga, mind Fekete úr 
számára. Nem hivatkozik a „tapasztalatra”, vagy a „gondolkodásra”, illetve a „történelemre”, 
vagy  bármi  másra  az  információinak  forrásaként  úgy,  ahogyan  a  Bibliára  hivatkozik. 
Hivatkozhat  a  tapasztalatra,  de  a  Biblia  fényében  szemlélt  tapasztalatra.  Ugyanúgy 
hivatkozhat  a  gondolkodásra  és  a  történelemre,  de  megint  csakis  a  Biblia  fényében 
szemléltekre. Még csak a Szentírás tanításainak megerősítését sem keresi a tapasztalatból, a 
gondolkodásból, vagy a történelemből, csak amennyiben ezeket is először a Biblia fényében 
szemléli.  Számára  a Biblia,  tehát  a  Biblia  Istene is  olyan,  mint  a Nap, melytől  az  összes 
olajmécses, gázlámpa, és elektromos világítóeszköz kapja a fényét.

Nagyon más az „evangelikál”, vagy „konzervatív” viselkedése. Nevezzük őt Szürke 
úrnak. Szürke úr a Bibliát, a tapasztalatot, a gondolkodást, vagy logikát egyaránt független 
információforrásokként  használja  a  saját  maga,  valamint  Fekete  úr  helyzetének 
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meghatározásához. Nem azt mondtam, hogy Szürke úr számára a Biblia, a tapasztalat és a 
gondolkodás egyformán fontosak. Ez valóban nem így van. Tudja, hogy a Biblia messze a 
legfontosabb. Mindazonáltal folytonosan hivatkozik a „tapasztalat tényeire” és a „logikára” 
anélkül,  hogy először magának a ténynek és magának a logikának az elképzeléseivel  is a 
Szentírásból kiindulva foglalkozna.

A különbség alapvető. Mikor Fehér úr Fekete urat vizsgálja, csak a Bibliát veszi elő, 
mint  röntgengépet.  Mikor  Szürke  úr  diagnosztizálja  Fekete  urat,  először  a  tapasztalat 
röntgengépét  veszi  elő,  majd a  logikáét,  s  végül  a  legnagyobb röntgengéppel,  a  Bibliával 
vizsgálja őt. Valójában bármilyen sorrendben használhatja ezeket. Számára ezek mindegyike 
független információforrás.

Nézzük meg először  röviden a  manapság az evangelikál  körökben követett  tipikus 
eljárást.  Más  szóval  figyeljük  meg,  miképpen  végzi  Szürke  úr  Fekete  úr  vizsgálatát.  S 
egyidejűleg azt is nézzük meg, miképpen nyerné meg Szürke úr Fekete urat a keresztyénség 
elfogadására. Ebből a célból elővesszük azt a cikksorozatot, melyet a Moody Monthly 1950. 
januári,  februári  és  márciusi  számaiban  jelentetett  meg a  chicagói  Moody Bible  Institute. 
Edward  John  Carnell,  a  filozófia  doktora,  az  An  Introduction  to  Christian  Apologetics 
(Bevezetés a keresztyén apologetikába) című könyv szerzője, a Fuller Teológiai Szeminárium 
(Pasadena,  Kalifornia)  professzora  írta  ezt  a  sorozatot.  Carnell  írásai  a  legjobbak  között 
vannak,  melyek  az  evangelikál  körökben  jelennek  meg.  Valójában  a  könyvében  Carnell 
gyakran érvel úgy, ahogyan egy református apologétától várhatnánk, hogy érveljen. Mindent 
összevéve  azonban  inkább  az  evangelikál,  semmint  a  református  módszert  képviseli  az 
apologetikában.

Mikor Carnell úr arra tanítja az olvasóit, hogy „miképpen védheti meg minden egyes 
keresztyén a hitét”, akkor először a tényekre és a logikára, mint a keresztyénség igazságával 
kapcsolatos független információforrásokra hivatkozik. Természetesen már ezen a ponton is 
be kell  vonnia a Bibliát.  A Bibliát  azonban csak annak a ténynek az információs könyve 
minőségében vonja be, amit történelmileg neveztek keresztyénségnek. A kezdettől fogva tehát 
nem Isten Ígéjeként vonja be, hanem a „tények” és a „logika” eszközeivel kell megmutatnia 
Fekete  úrnak,  hogy  Isten  Ígéje.  Carnell  így  akarja  mindenáron  elkerülni  a  körkörös 
gondolkodás  vádját.  Nem akarja,  hogy Fekete  úr  ujjal  mutasson  rá,  és  ezt  mondja:  „Ön 
magára a Bibliára történő hivatkozással akarja bizonyítani, hogy a Biblia igaz. Ez körkörös 
gondolkodás.  Miképpen  fogadhat  el  bárki,  aki  bármennyire  is  tiszteli  a  logikát,  efféle 
bizonyítási módot?”

Carnell annak megmutatásával kerülné el az efféle vádat, hogy a tapasztalat tényei, 
amit  minden  ember  elismer,  valamint  a  logika,  amit  minden  embernek  használnia  kell,  a 
Szentírás  igazságára mutatnak.  Ezt mondja.  „Ha ön filozofikus hajlamú,  rámutathat  arra a 
figyelemre méltó módra, ahogyan a keresztyénség összhangban áll a minden emberi lényben 
öröklötten  benne  rejlő  erkölcsi  érzékkel,  vagy  Krisztus  befolyására  az  etikában,  a 
szokásokban,  az  irodalomban,  a  művészetekben  és  a  zenében.  Végül  előhozhatja  a  saját 
tapasztalatát, beszélvén a megválaszolt ima valódiságáról, valamint a Lélek bizonyságtételéről 
az ön szívében… Ha az illetőre nagy hatást gyakorol ez a bizonyság,  térjen rá azonnal az 
evangéliumra. Olvassa fel a döntő részeket és hagyja, hogy a Lélek munkálkodjék az illető 
szívének  rejtett  zugaiban.  Emlékezzen  rá,  hogy  az  apologetika  pusztán  csak  előkészítés. 
Miután a földet feltörte, azonnal következhet a vetés és az öntözés”.366

Ebben az érvelésben az van feltételezve,  hogy Fekete úr egyetért az evangelikállal, 
Szürke úrral az ember „erkölcsi érzéke” jellegének vonatkozásában. Ez lehet igaz, de ha igaz, 
akkor azért,  mert  Szürke úr az ember „erkölcsi érzékével” kapcsolatos információját maga 
sem kizárólagosan a Bibliából vette. Ha Fehér úrral egyetemben Szürke úr is a Bibliából vette 
volna  az  ember  erkölcsi  érzékéről  alkotott  elképzelését,  úgy  azt  tartaná,  hogy  a  teljesen 
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megromlott  Fekete  úr  félreértelmezi  a  saját  erkölcsi  természetét.  Igaz,  a  keresztyénség 
összhangban van az ember erkölcsi természetével. Ez azonban csak azért van így, mert az 
ember  erkölcsi  természete  van  először  összhangban  azzal,  amit  a  Biblia  mond  róla,  azaz 
eredetileg tökéletesnek teremtetett,  most azonban a vágyait  tekintve teljességgel romlott az 
ember bukásának következtében.

Ha egy naturalistával vitatkozol, tanácsolja Carnell az olvasóinak, kérdezd meg tőle, 
hogy ha egy gyermek egy követ dob keresztül az ablakán, akkor miért a gyermeket, s miért 
nem a követ kergeti.  Vélhetően még a naturalista is tudja, hogy a gyermek, s nem a kő a 
szabad, tehát a felelős. „Egy üveg víznek nem illene, hanem kell. Ha egyszer bebizonyítottuk 
az  ember  szabad  lelkét  az  erkölcsi  érv  –  annak  az  Istennek  a  létezése,  aki  erkölcsi 
kötelezettségeket szab ki – hidat alkothat ember és Isten között”.367

Ebből  kitűnik  az  alapvető  különbség  aközött,  ahogyan  Szürke  úr,  illetve  aközött, 
ahogyan Fehér úr közelíti meg Fekete urat. A különbség az ember szabad akaratáról alkotott 
különböző  elképzeléseikben  rejlik.  Vagy,  azt  is  mondhatjuk,  hogy a  különbség  az  ember 
természetének vonatkozásában áll fenn. Fehér úr az embert, tehát a szabadságát is egyedül a 
Szentírásból  kiindulva  határozza  meg.  Azzal  a  ténnyel  kezdi  tehát,  hogy  az  ember  Isten 
teremtménye. S ez magában foglalja azt, hogy az ember szabadsága származtatott. Ez olyan 
szabadság, mely nem teljesen végső, azaz önmagától függő, és nem is lehet az. Fehér úr tudja, 
hogy  Fekete  úr  nem  fog  vele  egyetérteni  az  ember  és  szabadsága  eme  elemzésének 
tekintetében. Tudja, hogy Fekete úr nem fog vele jobban egyetérteni, mint amennyire egyetért 
a teljes romlottság bibliai elképzelésével.

Szürke úrnak ezzel ellentétben mindenáron szüksége van egy „kapcsolódási pontra” 
Fekete  úr  gondolkodási  rendszerében,  aki  a  természeti  ember  tipikus  példája.  S  ahogyan 
Szürke  úr  fél  a  körkörös  gondolkodás  vádjától,  úgy  fél  attól  a  vádtól  is,  hogy  valami 
olyasmiről  beszél,  ami  „kívül  esik  a  tapasztalatokon”.  Ezért  arra  kényszerül,  hogy 
általánosságban beszéljen az „ember szabad lelkéről”. Természetesen szükséges, hogy Fekete 
úrnak  ne  legyenek  ellenvetései  nézőpontjával  szemben  „az  ember  szabad  lelkének” 
elismerését  illetően.  Ez  az,  amit  alapjában  véve  vall,  még  ha  nem  is  naturalista.  Egész 
álláspontja az ember, mind szabad lélek elképzelésén alapszik, azaz az olyan lélekén, mely 
nincs alávetve az ő Teremtő Istene törvényének. Carnell nem tesz különbséget a szabadság 
bibliai  tantétele,  mely  az  ember  teremtése  tényén  alapszik  és  abban  rejlik,  valamint  a 
függetlenség értelmében vett szabadság tantétele között, ami az embert teszi meg a saját maga 
törvényének.

Fekete urat természetesen nagyon lenyűgözi a Szürke úr által a keresztyénség igazsága 
mellett bemutatott érv. Valójában, ha a keresztyénségről is megmutatjuk, hogy összhangban 
van az ember erkölcsi természetével, már ahogyan Fekete úr látja ezt az erkölcsi természetet, 
akkor  Fekete  úrnak nem kell  radikálisan megtérnie  a keresztyénség elfogadásához.  Akkor 
csak valami pótlólagosat kell elfogadnia ahhoz, amit mindig is hitt. Azt mutattuk meg neki, 
hogy milyen szép lesz egy második szintet felépíteni arra a házra, amit már a saját terveinek 
megfelelően felépített.

Meg kell  hagyni,  az evangelikál semmi effélét  nem akar.  Carnell  sem akarja ezt  a 
legkevésbé sem. De akkor miért nem látja az evangelikál, hogy ha a református hit helyett az 
evangelikalizmust mutatja be a nem keresztyénnek, akkor kompromittálnia kell a keresztyén 
vallást? S miért nem látja azt is, hogy ha azt teszi, amit tesz, azzal sem a tények, sem a logika 
által nem állítja valóságos kihívás elé a nem keresztyént? Ha ugyanis a tényeket és a logikát 
magukat is először nem a keresztyénség fényében nézzük, akkor azokban nem lesz erő, mely 
a nem keresztyént az álláspontja megváltoztatására késztethetné. A tények és a logika, melyek 
nem a  teremtés  tantételén  alapulnak,  és  nincsenek  belehelyezve  Isten  mindenre  kiterjedő 
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gondviselésének  értelmi  összefüggésébe,  semmiben  és  sehogyan  sem  viszonyulnak 
egymáshoz, ezért értelmetlenek.

Ezt  a  tényt  kell  megmutatni  Fekete  úrnak.  Meg  kell  neki  mutatni  a  ragaszkodás 
ostobaságát bármiféle világnézethez azt kivéve, ami valóban a Biblián, mint ember számára 
abszolút tekintélyen alapszik. Csak akkor tesszük azt, amit Pál tett, mikor ezt mondta: „Hol a 
bölcs?  hol  az  írástudó?  hol  e  világnak  vitázója?  Nemde  nem bolondsággá  tette-é  Isten  e 
világnak bölcseségét?” (1Kor1:20)

Református keresztyénként Fehér úr tehát nem működhet együtt Szürke úrral a Fekete 
úrra vonatkozó elemzésében. Ez a tény világosabban is meglátszik, ha megnézzük, miképpen 
jelenik meg Fekete úr, mikor Fehér úr egyedül a Bibliából kiindulva elemzi.

Fehér úr elemzése szerint Fekete úr nem gyilkos.  Nem szükségszerűen alkoholista, 
vagy rabja a kábítószernek. Minden porcikájában úriember. Adakozik a Vöröskeresztnek, és 
más  jótékony  kampányokra.  Cserkészfiú  volt,  most  tagja  egy  szabadkőműves  páholynak, 
nagyon  is  polgári  gondolkodású,  a  nevét  az  újságok  a  társadalom  kincseként  emlegetik. 
Tudjuk azonban,  hogy lelkileg  halott.  Telve van a  tévelygés  lelkével.  Talán  a  társadalom 
egyik  „finom  egyházának”  is  tagja,  mindazonáltal  egyvalaki  a  „tévelygő  szívű  népből” 
(Zsolt95:10).  Kábulatban  él  (Rm11:8).  Számára  Isten  bölcsessége  ostobaság.  Az  igazság 
Istenről, valamint önmagáról az Istennel fennálló viszonyban utálatos a számára. Nem is akar 
hallani róla. Megpróbálja becsukni a szemeit és a füleit azok előtt, akik bizonyságot tesznek 
neki az igazságról. Röviden, a végtelenségig becsapja önmagát.

Ennek megfelelően Fekete úr meg van arról győződve, hogy egyedül ő látja helyesen 
az életet.  Még ha táplál is kételyeket az általa hitt igazságok tekintetében, nem látja, hogy 
bármely értelmes, vagy racionális ember miképpen hihetne mást. Ha vannak kételyei,  azok 
azért vannak, mert senki sem lehet teljesen biztos önmagában. Ha vannak félelmei, az azért 
van, mert a félelme várható jelenség azokban a veszélyes helyzetekben, melyekben a modern 
ember  él.  Ha  látja  letörni  az  emberek  elméit,  úgy  véli,  ez  várható  is  a  stresszel  és 
feszültségekkel  terhelt  jelenlegi  helyzetben.  Ha  látja,  hogy  felnőtt  emberek  gyerekesen 
viselkednek,  azt  mondja:  hiszen  egykor  állatok  voltak.  Számára  minden,  beleértve  az 
„abnormálist” is, „normális”.

Mindebben Fekete úr nyilvánvalóan készpénznek veszi, hogy amit a Biblia mond a 
világról  és  róla,  az  nem  igaz.  Ebben  bizonyos.  Ezt  a  dolgot  soha  nem  vitatta.  Sárga 
szemüveget ragasztott a szemére. S nem tudja, de nem is akarja levenni azt. Vak, és szeret 
vakoskodni.

Ne  képzeljük,  hogy  Fekete  úr  ezt  könnyen  veszi.  Ő  az  az  ember,  aki  mindig 
„rugdalódzik az ösztöke ellen”. Lelkiismerete minden pillanatban zaklatja. Mélyen a szívében 
tudja, hogy amit  a Biblia mond róla és a világról,  az igaz.  Még ha soha nem is hallott  a 
Bibliáról, akkor is tudja, hogy ő Isten teremtménye, s megsértette Isten törvényét (Rm1:19-20, 
2:14-15). Mikor a tékozló fiú elhagyta az atyai házat, nem volt képes azonnal kitörölni az 
emlékezetéből atyja kinézetét és hangját. Mennyire visszatért hozzá az a hang, mikor már a 
disznóólaknál járt! Mennyire próbált úgy élni, mintha az a pénz, amit oly szabadon szórt a 
„barátaival”,  nem  az  atyjától  származott  volna!  Mikor  megkérdezték,  honnan  jött,  azt 
válaszolta, hogy „a másik oldalról”. Nem akart emlékezni a múltjára. Mégsem tudta azonban 
elfelejteni azt.  Folytonos elnyomást  kellett  gyakorolnia  ahhoz,  hogy elfeledhesse a múltat. 
Ám maga az elnyomás volt az, ami életben tartotta a múlt emlékét.

S ez a helyzet Fekete úrral is. Ő napi rendszerességgel változtatja át Isten igazságát 
hazugsággá.  Naponta  imádja  és  szolgálja  a  teremtményt  a  Teremtő  helyett.  Naponta 
tartóztatja  fel  az  igazságot  a  hamissággal  (Rm1:18).  De  micsoda  pillanatai  vannak 
önmagában! Megpróbálhatja kiégetni a lelkiismeretét mintegy forró vassal. Megpróbálhatja 
elkerülni mindazok befolyását,  akik az igazságról tesznek bizonyságot.  Ám soha nem lesz 
képes elmenekülni önmaga, mint az igazság tanúságtevője elől.
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A  lelkiismerete  folyamatosan  mondogatja  neki:  „Fekete  úr,  ön  menekül  az 
igazságszolgáltatás elől. Elmenekült az otthonából, atyja nagylelkű szeretete elől. Ön hálátlan, 
sunyi gazember! Végül mégsem fog majd megmenekülni az igazságszolgáltatástól. Atyja még 
mindig  táplálja  önt.  Ön  mégis  megveti  az  Ő  jóságának  gazdagságát,  megbocsátását  és 
hosszútűrését.  Nem ismeri  fel,  hogy Isten jósága önt megtérésre hivatott  vezetni (Rm2:4). 
Miért rugódozik az ösztöke ellen? Miért fojtja el a lelkiismerete hangját? Miért használja az 
Isten által adott csodálatos értelmét arra, hogy elnyomja Isten hangját, mely mind önmagából, 
mind a környezetéből beszél önhöz? Miért építi a házát kőszikla helyett homokra? Biztos ön 
abban, hogy soha nem jön vihar? Vajon ön mindentudó? Mindenható? Ön azt mondja: senki 
sem tudja, hogy Isten létezik-e, és a keresztyénség igaz-e. Azt mondja: senki sem tudja ezt, 
mert az ember véges. Mégis feltételezi, hogy Isten nem létezik és a keresztyénség nem lehet 
igaz.  Feltételezi,  hogy  soha  nem lesz  ítélet.  Önnek  mindentudónak  kell  lennie,  hogy  ezt 
tudhassa. Mégis, épp az imént mondta, hogy mindaz, amit az ember kijelent az „odaátról”, 
annak a létezése rövid pillanatán kell alapulnia a tér és a véletlen eme világában. Ha tehát 
biztosra  veszi,  hogy  a  véletlen  minden  emberi  tapasztalat  egyik  alapösszetevője,  akkor 
egyidejűleg miképpen mondhatja meg ön, hogy mi következhet be bármikor, illetve mi nem? 
Ön  természetesen  bolondot  csinált  magából,  Fekete  úr”,  mondja  Fekete  úr  önmagának. 
„Elveti  az  igazság  állításait,  amiről  tudja,  hogy  igazak,  s  teszi  ezt  abból  a  hazugságból 
kiindulva, amiről tudja, hogy hazugság”.

Fekete úr nem mindig van így tudatában a ténynek, hogy úgy él, mint a tékozló fiú, aki 
a disznók moslékát ette volna, de tudja, hogy nem eheti, mert ő emberi lény. Nem mindig van 
tudatában a bolondságának – legalábbis részben azért, mert az evangelikálok, s konkrétan a 
református keresztyének hibájából nem ébred rá a saját bolondságára. Az evangelikál nem 
akarja így ráébreszteni őt.  A saját  teológiájának természetében rejlik, hogy ne ébressze rá 
ostobaságának alapvető  mélységére.  A református  keresztyénnek  azonban  a  maga  alapján 
igenis akarnia kell ráébreszteni Fekete urat útjai bolondságának felismerésére.

Mikor azonban a református keresztyén Fehér úr bármilyen mértékben is tisztában van 
saját  álláspontjának  gazdagságával,  és  ténylegesen  veszi  a  bátorságot  kihívás  elé  állítani 
Fekete urat, bemutatván neki a saját képmását, ahogyan a Bibliának nevezett röntgengépben 
látszik, rögtön szembesül a „körkörös gondolkodás” vádjával, de azzal a váddal is, hogy nem 
talál „kapcsolódási pontot” a tapasztalattal. S ki lesz téve az evangelikál kritikájának is, mely 
szerint úgy beszél, mintha a keresztyénség irracionális lenne, ő pedig nem lenne képes az utca 
emberét elérni.

Látszólag tehát rossz helyzetben vagyunk. Alapvető hozzáállásbeli különbség áll fenn 
Fehér úr és Szürke úr között a Fekete úrral kapcsolatos bánásmódot illetően. Szürke úr úgy 
véli: Fekete úr valójában nem annyira rossz pacák. Lehetséges, gondolja, Fekete úrral együtt 
élni ugyanabban a világban. S ő meglehetősen erős. Ezért jobb lesz kompromisszumos békét 
kötni vele. Ez látszik a bölcs és gyakorlati politikus útjának. Fehér úr viszont azt gondolja: 
lehetetlen tartósan együtt élni ugyanabban a világban Fekete úrral. Fekete urat, mondja, ezért 
szembesíteni kell az abszolút és feltétel nélküli megadás követelményeivel. S természetesen 
Fehér  úr  számára  nem kérdés,  hogy vajon  először  kompromisszumos  békét  kell-e  kötnie 
Fekete  úrral,  majd  utána  követelni  a  feltétel  nélküli  megadást!  De  akkor  mi  a  helyzet  a 
körkörös  gondolkodás,  valamint  annak vádjával,  hogy nem találhat  kapcsolódási  pontot  a 
hitetlennel?

4. Egy következetes tanúbizonyság

Az egyik fő kérdés, melyet most megvizsgálunk, hogy vajon a református hitet valló 
keresztyének kötelesek-e egy specifikusan református gondolkodásmódot is követni,  mikor 
belefognak a hit védelmébe.

193



Ez az átfogó kérdés nem pusztán a „kálvinizmus öt pontjára” vonatkozik. Mikor az 
arminiánusok  ezeket  a  nagy  tantételeket  támadják  (teljes  romlottság,  feltétel  nélküli 
kiválasztás, korlátozott engesztelés, ellenállhatatlan kegyelem, a szentek állhatatossága), mi, 
kálvinistákként, gyorsan megvédelmezzük azokat. Hisszük, hogy ez az öt pont közvetlenül 
következik a Szentírásból. A most vizsgált kérdés azonban az, hogy vajon bármely keresztyén 
tantétel védelme során a reformátusoknak a saját módszerüket kell-e használni.

Az emberek könnyen adnak tagadó választ  erre a kérdésre. Vajon nincs sok közös 
tantételünk az evangelikálokkal?  Vajon nem minden protestáns vallja Krisztus helyettesítő 
engesztelésének  tantételét?  Konkrétabban,  mi  a  helyzet  a  Szentírásban  leírt  egyszerű 
ténykijelentésekkel?  Hogyan  képes  bárki,  aki  hisz  efféle  kijelentésekben,  ezeket  bármi 
másnak tekinteni, mint egyszerű ténykijelentéseknek? Hogyan lehetne bárkinek specifikusan 
református tantétele egy olyan tényről, mint Krisztus feltámadása? Ha az evangelikálokkal 
együtt mi is elfogadunk néhány egyszerű igazságot és tényt a Szentírásból szó szerint, akkor 
hogyan mondhatná bárki is, hogy legyen saját védelmi módszerünk ezekhez a tantételekhez?

Mégis rögtön megmutatható, hogy a tagadó válasz ezekre a kérdésekre nem tartható 
fenn.  Vegyük  például  az  engesztelés  tantételét.  Az  engesztelés  arminiánus  tantétele  nem 
ugyanaz, mint a református. Mind az arminiánus, mind a kálvinista ragaszkodnak ahhoz, hogy 
hisznek  a  helyettesítő  engesztelésben.  A  helyettesítő  engesztelés  arminiánus  tantételét 
azonban megszínesíti, s kálvinistaként hisszük, hogy be is szennyezi a „szabad akarat” nézete. 
Az arminiánus nézet szerint az ember rendelkezik az abszolút, vagy végső hatalommal a neki 
felkínált  üdvösség  elfogadásához,  vagy  elvetéséhez.  Ez  azt  foglalja  magában,  hogy  az 
embernek felkínált üdvösség mindössze csak az üdvösség lehetősége.

Ezt szemléltetendő, tegyük fel, hogy egy millió dollárt helyezek el a bankszámládon. 
Még  mindig  teljesen  rajtad  áll,  hogy  elhidd,  ez  a  pénz  a  tiéd,  s  felhasználd  arra,  hogy 
perzsaszőnyegekre  cseréld  a  régi,  kopott  szőnyegeket  a  házadban.  Azaz,  az  arminiánus 
rendszerben maga a dolgok lehetségessége többé már nem kizárólag Istentől függ, hanem, 
legalábbis  egyes  területeken,  az  embertől  is.  Amit  Krisztus  értünk  tett,  azt  annak 
hatékonyságától teszik függővé, amit mi tettünk meg. Többé már nincs jogunk azt mondani, 
hogy Istennel minden dolog lehetséges.

Nyilvánvaló  tehát,  hogy  az  arminiánusok  jó  adag  kovászt  vettek  bele  a 
protestantizmusukba a római katolicizmusból. Az arminianizmus kevésbé radikális, kevésbé 
következetes a maga protestantizmusában, mint lennie kellene. S ami igaz az arminanizmusra, 
az igaz – bár kisebb mértékben – az ortodox lutheranizmusra is.

Tehát  Szürke  úrnak,  az  evangelikálnak  látszólag  könnyű  dolga  van,  mikor 
megpróbálja meggyőzni Fekete urat, a hitetlent, hogy fogadja el a „helyettesítő engesztelést”. 
Állhat  „közös  talajon”  Fekete  úrral  abban  a  dologban,  hogy  mi  a  lehetséges,  és  mi  a 
lehetetlen. Figyeljük meg, mit mond Szürke úr Fekete úrnak.

„„Fekete úr,  elfogadta  ön Krisztust  a személyes  Megváltójának? Hiszi,  hogy Ő ön 
helyett halt meg a kereszten? Ha nem, akkor egészen bizonyosan elkárhozik”.

„Nos  hát”,  válaszol  Fekete  úr,  „épp  az  imént  keresett  fel  Fehér  úr  ugyanebben  a 
témában. Maguk ketten ’bizonyságtevő társaknak’ látszanak ebben a dologban. Mindketten 
hiszik, hogy Isten létezik, hogy Ő teremtette a világot hogy az első ember, Ádám bűnbe esett 
és  mi  valamennyien  a  pokolra  kerülünk azért,  amit  ez  az  első ember  tett,  és  így tovább. 
Mindez  számomra  túl  végzetszerűnek  tűnik.  Ha én  teremtmény  vagyok,  amint  ön  állítja, 
akkor nincs saját végső hatalmam, tehát nem vagyok szabad. S ha nem vagyok szabad, nem 
vagyok felelős sem. Így ha a pokolba kerülök, az egyszerűen azért történik majd meg, mert a 
maga ’Istene’ így döntött. Maguk, ortodox keresztyének megölik az erkölcsiséget és az összes 
humanitárius fejlődést. Semmi közöm ehhez. A viszontlátásra!”

Várjon  egy  pillanatig!”  mondja  Szürke  úr  kapkodó  sietséggel.  „Én  nem  teszek 
közösen bizonyságot a kálvinistával ebben a dologban. Én az ön oldalán állok a kálvinistával 
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szemben, mikor az ön által említett determinizmusra kerül a sor. Ön természetesen szabad. Ön 
abszolút szabadon elfogadhatja, vagy elvetheti azt az engesztelést, amit felkínálnak önnek. Én 
a Krisztuson keresztüli engesztelést csak mint lehetőséget kínálom önnek. Önnek magának 
kell azt valósággá tennie. A kálvinistával szemben önnel értek egyet annak kimondásában, 
hogy  a  ’lehetségesség’  tágabb,  mint  Isten  akarata.  Egy  pillanatig  sem  mondanám  a 
kálvinistával  együtt,  hogy  Isten  tanácsvégzése  mindent  meghatároz,  ’amiknek  meg  kell 
lennie’”.

„Sőt, egyes kevésbé szélsőséges kálvinisták,  mint például ifj. dr. Oliver Buswell is 
velünk  értenek  egyet  valójában.  Figyelje  csak  meg,  mint  mond  Buswell:  ’Mindazonáltal 
erkölcsi választásaink azok a választások, melyekben mi magunk vagyunk a végső okok’. Dr. 
Buswell maga is tovább akar lépni a Rm9:20-21-ben szereplő ’pusztán önkényes válaszon’, 
mely  a  fazekasról  és  az  agyagról  beszél,  ’az  Isten  megváltási  tervének  sokkal  alaposabb 
elemzéséhez’ a Rm9:22-24-ben, ahol Pál úgy írja le a fáraót, mint ’... valakit, aki Isten eleve 
tudása alapján majd lázadni fog Isten ellen’”.368

„Úgy értsem tehát, hogy önök, arminiánusok, és a mérsékeltebb kálvinisták ellenzik a 
történelmi  református  hitvallások  reguláris,  ódivatú  kálvinistáinak  determinizmusát?  Ezt 
örömmel  hallom.  Azt  mondani,  hogy  minden  dolog  Isten  által  eleve  elrendeltetett  az 
örökkévalóságtól  fogva,  az  borzasztó!  Ettől  reszketni  kezdek!  Mi  történne  az  egész 
erkölcsiséggel és tisztességgel, ha mindenki hinne efféle tanításokban? Most viszont maguk 
arminiánusok csatlakoztak hozzánk abban a hitben,  hogy a ’lehetségesség’ független Isten 
akaratától. Így tehát az összes jó emberrel, valamint az összes modern, és a Barthhoz hasonló 
neo-modern  teológussal  egyetemben  lehetővé  tették  az  üdvösséget  minden  egyes  ember 
számára.

Ez természetesen azt jelenti, hogy az üdvösség azok számára is lehetséges, akik soha 
nem  hallottak  a  názáreti  Jézusról.  Az  üdvösség  tehát  lehetséges  a  maga  helyettesítő 
engesztelése nélkül is, ezen a Jézuson keresztül, Akiről beszél. Ön természetesen nem akarja 
azt mondani a kálvinistákkal egyetemben, hogy Isten megszabta az összes nemzet és egyén 
korlátait, s végső soron úgy határozott, hogy egyes emberek, sőt milliók, valójában soha nem 
hallhatják ezt az evangéliumot.

Egyébként, ha a lehetségesség független Istentől, amiképpen azt maguk evangelikálok 
és mérsékelt  kálvinisták tanítják,  akkor nekem nem kell  félnem a pokoltól.  Az is teljesen 
lehetséges, hogy nincs is pokol. A pokol, ebben egyetérthetünk, az ember lelkiismeretének az 
a kínzása, amit az ember akkor tapasztal meg, ha nem az erkölcsi ideáljainak megfelelően él. 
Ezért  azt  hiszem,  nem fogom önt  untatni  épp  most  azzal,  hogy elfogadtam-e  Krisztust  a 
személyes Megváltómnak. Van még időnk bőven!”

Szegény  Szürke  úr!  Tényleg  akart  valamit  mondani  arról,  hogy  végső  soron  a 
kálvinistával áll egy véleményen. Szíve mélyén érezte, hogy Fehér úr, a kálvinista, és nem 
Fekete úr, a hitetlen az ő igaz barátja. De közös bizonyságot tett  Fekete úrral Fehér úr, a 
kálvinista  feltételezett  determinizmusa  ellenében,  így  ezután  már  nehéz  lett  volna  neki 
hátraarcot  csinálni,  és  ismét  közös  bizonyságot  tenni  Fehér  úrral  is,  Fekete  úr  ellenében. 
Semmi  értelmeset  sem  tudott  mondani.  Hitvédelmi  módszere  arra  kényszerítette,  hogy 
elismerje: Fekete úrnak alapjában véve igaza van. Nem adta meg Fekete úrnak a lehetőséget 
annak megismerésére,  amit  el  kellett  volna fogadnia,  hanem bizonyságtétele  megerősítette 
Fekete urat abbéli hitében, hogy egyáltalán nincs szükség Krisztus elfogadására.

Természetesen igaz, hogy a gyakorlatban Szürke úr sokkal jobb a teológiáját és az 
evangélium bemutatásának módszerét illetően, mint amilyennek itt mondhatjuk. De ez azért 
van így, mert minden evangelikál, aki valóban szereti az Urát, a szívében kálvinista. Hogyan 
imádkozhatna ténylegesen Istenhez segítségért, ha hinne annak lehetségességében, hogy Isten 
nem  fog  segíteni?  Szívében  minden  igazi  keresztyén  hiszi,  hogy  Isten  irányít  mindent, 

368 Ifj. J. O. Buswell, What is God?, Grand Rapids, Zondervan, 1937, 50, 53-54. oldalak
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„amiknek meg kell lennie”. A kálvinista azonban nem tehet közös bizonyságot a helyettesítő 
engesztelésről az arminiánusokkal, akik először közösen bizonyságot tesznek vele szemben a 
hitetlenekkel arról a mindennél fontosabb dologról, hogy vajon Isten felügyel-e mindent, ami 
csak történik.

Mindig emlékezni  kell  arra, hogy a hatékony bizonyságtétel  első követelménye az, 
hogy  a  védendő  álláspont  megérthető  legyen.  Az  evangelikalizmus,  ha  következetesen 
kitartanak mellette, megsemmisíti ezt az érthetőséget.

A  hatékony  bizonyságtétel  második  követelménye  az,  hogy  akinek  bizonyságot 
teszünk, annak meg kell mutatni, hogy miért kell feladnia a saját álláspontját és elfogadnia 
azt, amit mi kínálunk neki. Az evangelikalizmus, ha kitartanak mellette, megsemmisíti annak 
okát, hogy a hitetlennek miért kell elfogadnia az evangéliumot. Miért kellene a hitetlennek 
megváltoztatnia  az  álláspontját,  ha  nem  mutatjuk  meg,  hogy  az  rossz?  Miért  kellene 
álláspontját  a  keresztyénre  változtatnia,  ha az,  aki  erre kéri,  valójában arra buzdítja,  hogy 
gondolja csak azt,  hogy igaza van? A kálvinistának tehát jobb módszerre lesz szüksége az 
engesztelés tantételének védelméhez, mint amivel az evangelikál rendelkezik.

Foglalkoztunk az engesztelés tantételével. Ez elvezetett minket ahhoz a benne foglalt 
kérdéshez, hogy vajon Isten a véletlen forrása, vagy a véletlen Isten forrása. Megmutattuk, 
hogy az evangelikál, vagy arminiánus olyan állásponton van, mely megköveteli tőle, hogy ezt 
a  két  egymásnak  ellentmondó  kijelentést  egyszerre  tegye  meg.  De mi  a  helyzet  a  tények 
birodalmával? Vajon, kérdezték tőlem, itt is azt vallod, hogy speciálisan református módszert 
kell keresnünk a keresztyénség „tényeinek” védelme érdekében? Vegyük példaként Krisztus 
feltámadását  – miért  nem lehet  közös bizonyságtétele  evangelikálnak és kálvinistának egy 
olyan tényt illetően, mint amilyen ez is?

Szürke úr ismét becsenget Fekete úr otthonának ajtaján. Fekete úr kinyitja az ajtót és 
fogadja őt.

„Itt vagyok ismét Fekete úr”, kezdi Szürke úr, „mivel még mindig nagyon szeretném, 
ha  elfogadná  Krisztust  a  személyes  Megváltójának.  Mikor  a  múltkor  az  engesztelésről 
beszéltem  önnek,  ugyancsak  behúzott  a  csőbe.  Jól  belegabalyodtunk  a  ’lehetségesség’ 
kérdésébe.

Most azonban valami sokkal egyszerűbb dologgal jöttem. Az egyszerű ténnyel akarok 
foglalkozni.  Meg  szeretném  önnek  mutatni,  hogy  Jézusnak  a  halálból  való  feltámadása 
ugyanúgy tény,  mint  bármely más  tény,  amit  csak megemlíthet  nekem. Dr.  Wilbur  Smith 
szavaival  élve,  aki  maga  is  ’mérsékelt’  kálvinista,  de  ellenezte  a  hitvédelem 
megkülönböztetetten  református  módszerét:  ’A  feltámadás  jelentése  teológiai  dolog,  a 
feltámadás ténye azonban történelmi dolog. Jézus testének feltámadása lehet titokzatos, de a 
tény,  hogy a test eltűnt a sírból, a történelmi bizonyítékok alapján eldönthető dolog’.369 A 
történelmi bizonyíték a feltámadásról olyasfajta bizonyíték, amire ön, mint tudós vágyik.

Smith írja ugyanabban a könyvben: ’Úgy egy évvel ezelőtt, miután már hosszú ideje 
tanulmányoztam a mi Urunk feltámadásának problémáját  és különböző időpontokban több 
száz oldalt írtam róla, hirtelen megragadott a gondolat, hogy a bizonyíték ama fajtája, amit a 
modern  tudomány,  sőt  a  modern  pszichológusok  is  oly  erőteljesen  követelnek  bármely 
vizsgált  objektum  valóságosságának  megállapításához,  az  pontosan  az  a  fajta,  amit  az 
evangéliumok tárnak elénk az Úr Jézus feltámadásával  kapcsolatosan,  nevezetesen  azok a 
dolgok,  amit  az emberi  szemek látnak,  az  emberi  kezek megérintenek és az emberi  fülek 
hallanak.  Ez az,  amit  empirikus  bizonyítékoknak nevezünk. Majdnem úgy látszik,  hogy a 
feltámadás evangéliumi feljegyzéseit oly korba írták volna, mint amilyen a miénk, mikor az 
empiricizmus oly erőteljesen uralkodik a gondolkodásunkban’.370

369 Wilbur M. Smith, Therefore Stand, Boston Wilde, 1945, 386. oldal
370 Ugyanott, 389-390. oldal
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Nos, azt hiszem, Smithnek nagyon igaza van, mikor éles különbsége tesz a feltámadás 
ténye és jelentősége között. Most csak azt kérem öntől, hogy fogadja el a feltámadás tényét. 
Rendelkezésre  áll  ennek  a  ténynek  a  legvilágosabb  empirikus  bizonyítéka.  Az élő  Jézust 
emberi kezek érintették, s értelmes emberek szemei látták, miután megfeszítették, és a sírba 
helyezték.  Hinnie  kell  hát  Krisztus  feltámadásában,  mint  történelmi  tényben.  S  hinni  a 
feltámadott Krisztusban azt jelenti: üdvözülni”.

„De várjon csak egy pillanatra”, mondja Fekete úr. „Az ön barátja, a kálvinista Fehér 
úr ismét megelőzte önt. Tegnap este itt járt és ugyanarról beszélt, amiről most ön. Ő azonban 
nem tett így különbséget a feltámadás ténye és jelentése között.  Legalábbis, egy pillanatra 
sem  akarta  elválasztani  a  feltámadás  tényét  a  keresztyénség  rendszerétől,  melynek 
szemszögéből nyeri a jelentőségét. Beszélt Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, mint a halálból 
feltámadottról. Beszélt Isten Fiáról, Akin át a világ teremtetett, és Akin át a világ fenntarttatik, 
mint a halálból feltámadottról. Mikor megkérdeztem, hogy ez az Isten miképpen volt képes 
meghalni majd feltámadni a halálból, ő azt mondta hogy nem Isten halt meg és támadt fel, 
hanem a Szentháromság második személye öltött Magára emberi természetet, s ez az emberi 
természet volt az, ami meghalt, és feltámadt. Röviden, a feltámadás tényének elfogadásával 
azt akarta, hogy fogadjam el ezt az abrakadabrát is a hármas Istenről. Gyanítom, hogy maga is 
valami hasonlót akar”.

„Nem,  nem”,  válaszolja  Szürke  úr.  „Én  itt  teljes  mértékben  önnel  értek  egyet  a 
kálvinistával  szemben.  Önnel  közös  bizonyságom van vele  szemben.  Vajon nem értettem 
egyet önnel a kálvinistával szemben abban, hogy a lehetségesség független Istentől? Nos, a 
tetejébe még azt is vallom, hogy mindenféle tények megtörténnek Isten tervétől függetlenül. 
Mi evangelikálok abban a helyzetben vagyunk, melyben a kálvinisták nincsenek, nevezetesen 
hogy  semleges  alapokon  beszélünk  önnel.  Önnel  egyszerűen  a  keresztyénség  ’tényeiről’ 
fogunk beszélni  anélkül,  hogy azonnal  behoznánk a  képbe bármit  ezeknek a  tényeknek a 
jelentéséről, vagy jelentőségéről.

Engem mosolyra fakaszt”, folytatta Szürke úr, „mikor arra gondolok, hogy Fehér úr itt 
járt  és  megpróbálta  önt  megtéríteni.  Ez  a  szegény fickó  mindig  körkörösen  gondolkodik! 
Feltételezem, hogy az efféle körkörös gondolkodás együtt jár a determinizmussal. Ő mindig 
az ő önálló Istenéről beszél. Azt mondja, hogy minden tény Isten tervének következtében az, 
ami. Akkor minden ténynek, ahhoz hogy egyáltalán tény lehessen, szükségszerűen a dolgok 
keresztény rendszerének igazságát  kell  bizonyítania,  létezőnek azonban a dolgok pontosan 
ugyanennek a keresztyén rendszerének következtében bizonyulna. Teljesen megértem, hogy 
ön, mint modern tudós és filozófus, semmiféle közösséget sem vállalhat az efféle borzalmas, 
körkörös gondolkodással, amilyen ez is.

Mi evangelikálok, pontosan ezen okból tettünk éles különbséget a feltámadás, mint 
történelmi tény és a feltámadás jelentése között. Én pusztán arra kérem önt, hogy a feltámadás 
tényét fogadja el. Semmi olyasmit nem kérek öntől, amit a szabadságával és a ’tudományos 
módszerével’ teljes összhangban ne tehetne meg”.

„Nos, ez örömteli”, válaszol Fekete úr. „Mindig is éreztem, hogy a kálvinisták a mi 
igazi  ellenségeink.  Olvastam  azonban  valamelyik  napilapban,  hogy  egyes  kálvinista 
gyülekezetek, vagy személyek javasolták, hogy közös bizonyságtételt fogalmazzanak meg az 
evangelikálokkal az evangéliumról. Az a benyomásom támadt, hogy az evangéliumnak lehet 
valami  köze  a  pokoltól  való  megmeneküléshez  és  a  mennybe  jutáshoz.  Tudtam,  hogy  a 
modernisták  és  az  ’új  modernisták’,  például  Barth,  nem  hisznek  a  történelmi  tények 
összekapcsolásában  efféle  vad  spekulációkkal.  Az  volt  a  véleményem,  hogy  a 
’fundamentalisták’  kapcsolták  össze  a  történelmi  tényekbe,  például  Jézus  halálába  és 
feltámadásába vetett hitet a pokolba, vagy a mennybe jutással. Örömmel hallom, hogy ön, 
noha fundamentalista, mégis csatlakozni akar a modernistákhoz és a neo-modernistákhoz a 

197



történelmi tények, valamint az olyan racionális rendszerek szétválasztásában, amilyennek én a 
keresztyénséget is gondoltam.

Ami pedig Jézus feltámadásának elfogadását illeti”, folytatta Fekete úr, „így helyesen 
elválasztva  a  teológia  hagyományos  rendszerétől,  a  legkisebb  mértékben  sem  bánom azt 
megtenni. Az igazat megvallva én már egy ideje elfogadtam a feltámadást. Bőségesen állnak 
rendelkezésre ezt alátámasztó bizonyítékok. Ez egy furcsa világegyetem. Mindenféle ’csoda’ 
megtörténik  benne.  A  világegyetem  ’nyitott’.  Miért  ne  történhetnének  benne  itt-ott 
feltámadások? Jézus feltámadása kiváló dolog lenne  Ripley Believe It or Not (Hiszed, vagy 
sem) című könyvében. Miért ne szerepelhetne benne?”

Szürke  úr  folytatni  akarta  ezen  a  ponton.  Beszélni  akart  arról  a  közös 
tanúbizonyságról, amivel a kálvinistával együtt rendelkezett az evangéliumról. Túl késő volt 
azonban.  Semmiféle  „közös”  tanúbizonysága  sem  maradt”.  Ismét  két  ellentétes  irányba 
próbált  meg  elszáguldani.  Megint  elvette  minden  hihetőségét  annak  a  bizonyságtételnek, 
amivel elő akart hozakodni. Ismét megerősítette Fekete urat abbéli  elképzelésében,  hogy a 
saját hitetlen gondolkodása helyes. Mert Fekete úr számára olyan világos volt, mint a Nap, 
aminek Szürke úr számára is világosnak kellett lennie, hogy a feltámadás tényébe vetett hit a 
keresztyénség rendszerétől elkülönítetten megfelel annak a hiedelemnek, hogy a keresztyén 
rendszer nem igaz, megfelel a Véletlen által irányított világegyetembe vetett hitnek, valamint 
az abba vetett hitnek, hogy nem Jézus Krisztus, az Isten fia volt az, Aki feltámadt.

Meg kell hagyni, a gyakorlatban az evangelikál sokkal jobb a Krisztus feltámadásával 
kapcsolatos  bizonyságtételben,  mint  ahogyan  itt  bemutattuk.  Ez  azonban,  mint  már 
megjegyeztük,  azért  van  így,  mert  minden  őszinte  keresztyén  a  szívében  kálvinista. 
Bizonyságot tenni azonban ugyanúgy a fej  dolga is,  mint  ahogyan a szívé.  Ha a világnak 
következetes bizonyságtételt kell hallania a keresztyén hitről, akkor a kálvinista az, akinek ezt 
adnia  kell.  Ha  nem létezik  megkülönböztetetten  református  módszer  a  hit  minden  egyes 
cikkelyének  védelmére,  akkor  nincs  mód  arra,  hogy  világosan  elmondjuk  a  hitetlennek, 
pontosan  miben  különbözik  a  keresztyénség  az  ő  saját  álláspontjától  és  miért  kell  neki 
elfogadni az Úr Jézus Krisztust személyes Megváltójának. Mi örülünk és hálásak vagyunk 
természetesen azért a bizonyságtevő munkáért, amit az evangelikálok végeznek. Amiatt a tény 
miatt  örülünk neki, hogy dacára a keresztyén bizonyságtétel bemutatásában megnyilvánuló 
következetlenségüknek,  az  evangélium  igazságából  valami,  sőt  gyakran  nagyon  is  sok, 
felragyog az emberek előtt, és ők üdvözülnek.

5. A Szentírás tekintélye

„De hogyan tudhat bárki is bármit a túlvilágról?” kérdezi Fekete úr.
„Nos, természetesen, ha ön abszolút bizonyosságot akar”, válaszolja Szürke úr, „olyat, 

amilyet  a  geometriában  talál  valaki,  a  keresztyénség  nem  kínál.  Mi  csak  ’racionális 
lehetségességet’ kínálunk önnek. A ’keresztyénség’, ahogyan pár pillanattal ezelőtt mondtam, 
mikor  Krisztus  haláláról  beszéltem,  ’történelmi  tényeken  alapszik,  amelyek  a  saját 
természetüknél  fogva  nem  mutathatók  be  geometrikus  pontossággal.  A  történelmi 
részlegességekkel  kapcsolatos  minden  ítélet  a  tér-idő  világegyetem  összetettségének  van 
kiszolgáltatva… Ha a tudós nem képes felülemelkedni a racionális lehetségességen empirikus 
vizsgálatai  során,  miért  kellene  a  keresztyénnek  többet  követelnie?’  S  ami  igaz  Krisztus 
halálával kapcsolatosan”, teszi hozzá Szürke úr, „az természetesen igaz az Ő feltámadásával 
kapcsolatosan is. Ez azonban csak azt mutatja meg, hogy ’a keresztyén olyan világnézetnek 
van  a  birtokában,  mely  őszintén  törekszik  arra,  hogy  eljusson  a  tényleges  történelem 
megragadásához’”.371

371 E. J. Carnell, An Introduction to Christian Apologetics, Grand Rapids, Eerdmans, 1949, 113. oldal
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Így beszélvén, Szürke úr kapcsolódási pontot keres Fekete úrral. Fekete úr számára 
ugyanis  a  történelem valami,  ami  a  Véletlen  végtelen  kiterjedésű  és  feneketlen  óceánján 
úszik.  Következésképpen  ő  mondhatja,  hogy  bármi  megtörténhet.  Ki  tudja,  lehet,  hogy 
Jézusnak,  mint  az Isten Fiának a halála  és a feltámadása a Véletlen méhéből  pattant  elő? 
Efféle  események  egyenlő  valószínűséggel  történnek  a  „manókkal,  farkasemberekkel, 
tündérekkel  és  egyéb  halandzsákkal”.  Isten  Maga  is  élhet  a  Véletlennek  ebben  a 
birodalmában. Ő akkor „teljesen más”, mint mi magunk, s kijelentése a történelemben lehetett 
teljesen egyedi.

Az evangelikál nem teszi próbára a Véletlen eme háttérben meghúzódó filozófiáját, 
ami  a  hitetlen  történelemről  alkotott  elképzelését  irányítja.  Annyira  buzgón próbálja  meg 
rávenni  a  hitetlent,  hogy  fogadja  el  Isten  létezésének  lehetségességét  és  Krisztus 
feltámadásának  tényét,  hogy  szükség  esetén  még  saját  tényfilozófiáját  is  felcseréli  a 
hitetlenével.  Igyekezvén igazán „empirikus” lenni,  mint  a  hitetlen,  a  keresztyénség összes 
tényét beleveti a Véletlen feneketlen gödrébe. Vagy inkább odadobja mindezeket a tényeket a 
hitetlennek, s a hitetlen veti ezeket a háta mögé, a Véletlen feneketlen gödrébe.

Természetesen  ez a legutolsó,  amit  olyan  emberek,  mint  Wilbur  Smith,  Edward J. 
Carnell és ifj. J. Oliver Buswell meg akarnának tenni. Ám mivel elmulasztják a Véletlen ama 
filozófiájának párbajra hívását, ami a hitetlennek a „tényről” alkotott fogalma alapjául szolgál, 
valójában pontosan ezt teszik.

Szürke úrnak ez a megközelítése elkerülhetetlen,  ha valaki  az arminiánus teológiát 
vallja.  Az  ember  szabad  akaratának  arminiánus  nézete  magában  foglalja,  hogy  a 
„lehetségesség”  Isten  felett  áll.  Ám az  Isten  felett  álló  „lehetségesség”  nem más,  mint  a 
Véletlen.  A  Véletlennel  körülvett  Isten  nem szólhat  tekintéllyel.  Ő  vákuumban  beszélne. 
Hangját nem lehetne meghallani. Ha Istent vákuum venné körül, akkor az emberi lényeket is. 
Ők is vákuumban élnének, s képtelenek lennének meghallani mind a maguk, mind mások 
hangját.  Azaz,  az  egész  történelemnek,  annak  minden  tényével  egyetemben,  nem  volna 
jelentése.

Ez az, amit a református keresztyén Fehér úrnak meg kell mondania Fekete úrnak. 
Krisztus  feltámadása  bemutatásának  maga  a  megcselekedése  során,  vagy  a  történelmi 
keresztyénség bármely más ténye bemutatásának maga a megcselekedése során Fehér úrnak 
úgy  kell  azt  bemutatnia,  mint  hitelt  érdemlően  magyarázottat  a  Bibliában.  Neki  azt  kell 
állítania,  hogy  amíg  Fekete  úr  nem  akarja  a  történelem  tényeit  beleilleszteni  annak  a 
jelentésnek a keretébe, amit a Biblia tulajdonít nekik hitelt érdemlő módon, addig tudományos 
halandzsát csinál a történelemből.

Ha a történelem az volna, aminek Fekete úr véli, akkor bármi megtörténhetne és senki 
sem tudná, hogy mi következhet be.  Egyetlen dolog bekövetkezte sem volna valószínűbb, 
mint  bármely  másik  dologé.  David  Hume,  a  nagy  kételkedő  hatásosan  állította,  hogy ha 
bármekkora teret engedünk a Véletlennek a gondolkodásunkban, akkor többé nincs jogunk a 
lehetségességről  beszélni.  Akkor  az  örvény  lesz  a  király.  Egyetlen  feltevésnek  sem  lesz 
nagyobb  a  jelentősége  a  tények  vonatkozásában,  mint  bármely  másiknak.  Vajon  Isten 
támasztotta fel Krisztust a halálból? Talán Ő. Vajon Jupiter tette ezt meg? Esetleg ő. Mi az 
Igazság? Senki sem tudja. Ez volna a világegyetem képe, ha Fekete úrnak igaza lenne.

Semmiféle  vigasz  nem  származik  a  konzervatív  ama  állításából,  hogy  mivel  a 
keresztyénség nem állít  többet, mint a racionális lehetségesség, „a keresztyénség rendszere 
csak  a  lehetségesség  által  cáfolható  meg.  Veszteségünk  talán  éppen  nyereség”.  Hogyan 
állíthatná bárki is, hogy nagyobb a keresztyénség igazságtartalmának a lehetségessége, mint 
az ellentettjéé, ha maga a „lehetségesség” szó jelentése is a Véletlen elképzelésén alapszik? 
Ezen az alapon a természet és a történelem nem volna más, csak egy értéksorozat, melyet a 
semmibe irányuló mutatókról olvasunk le.
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A Véletlen  filozófiájának  feltételezésével,  s  ezáltal  valójában annak kimondásával, 
hogy senki sem tudja, mi áll a napi megfigyelések szokásos objektumai mögött,  Fekete úr 
valójában azt is kimondja, hogy a dolgok keresztyén nézete hamis.

Ha én azt mondom, hogy egy fekete macska van a szobában, te pedig azt mondod, 
hogy senki sem tudja, mi van a szobában, akkor ezzel gyakorlatilag azt mondtad nekem, hogy 
az  én feltevésem téves.  Így mikor  azt  mondom Fekete  úrnak,  hogy Isten  létezik,  s  ő  azt 
válaszolja  nagy jóindulattal,  hogy talán  igazam van,  mert  senki  sem tudja,  hogy mi  van 
„odaát”, akkor valójában azt mondja ki, hogy az én feltevésem téves. Ő nyilvánvalóan olyan 
istenre  gondol,  aki  kényelmesen  eléldegél  a  Véletlen  birodalmában.  A  Szentírás  Istene 
azonban nem lakhat a Véletlen birodalmában.

Mikor  szembekerül  Isten  és  az  Ő  Krisztusa  követeléseivel,  Fekete  úr  válasza 
lényegében ez: Senki sem tudja – mindazonáltal a te feltevésed természetesen rossz és az én 
feltevésem  természetesen  helyes!  Senki  sem  tudja,  hogy  létezik-e  Isten,  de  Isten 
természetesen nem létezik és a Véletlen természetesen létezik.

Mikor Fekete úr ily módon megteszi egyetemes negatív kijelentését, lényegében azt 
kimondva, hogy Isten valószínűleg nem létezhet és a keresztyénség valószínűleg nem lehet 
igaz, neki természetesen valami nagyon szilárd alapon kell állnia. Vajon szilárd sziklatalajon 
áll? Nem, hanem a vízen! A saját maga „tapasztalatán” áll. Ez a tapasztalat azonban az ő saját 
feltételezése által ismét csak a Véletlenen áll. S így a Véletlenen állva lengeti a „logikatudós 
posztulátumát”  és  szerényen  kimondja,  hogy  mi  az,  ami  nem lehetséges  „odaát”,  amiről 
korábban azt mondta, hogy semmi sem mondható.

Természetesen az, amit Fekete úr tesz, nagyon ésszerűnek tűnik a számára. „Biztos”, 
mondja,  ha  egyáltalában  megkérdezik  a  dologban,  „hogy  a  racionális  embernek 
szisztematikus  következetességre  van  szüksége  a  tapasztalatában.  Nem  fogadhat  tehát  el 
semmit igaznak, ami nincs összhangban az ellent nem mondás törvényével. Mindaddig, amíg 
meghagyod  az  Istenedet  az  ’odaát’  birodalmában,  a  meghatározatlan  birodalmában, 
imádhatod  magadban.  De  amint  azt  állítod,  hogy  a  te  Istened  kijelentette  Magát  a 
teremtésben, a gondviselésben, vagy a te Szentírásodban, nekem azonnal meg kell vizsgálnom 
azt a kijelentést a racionális következetesség alapelvével.

S  ezzel  a  vizsgálattal  a  te  egyetlen  tantételed  sem  elfogadható.  Mindegyik 
ellentmondásos.  Egyetlen  racionális  ember  sem  fogadhatja  el  ezeket.  Ha  a  te  Istened 
örökkévaló,  akkor  a  tapasztalatomon  kívül  esik  és  az  ’odaát’,  a  megismerhetetlen 
birodalmában él. Ám ha bármi közének is kell lennie a világhoz, akkor teljességgel ezen a 
világon belül kell  lennie.  Nekem meg kell  értenem a te Istenedet  az elejétől  a végéig,  ha 
nekem értelmesen kell beszélnem arról a kapcsolatról, amit a világommal és velem tart fenn. 
A te elképzelésed, miszerint Isten örökkévaló és változhatatlan, de mégis olyan kapcsolatokat 
tart fenn a világgal, mint amilyenek benne foglaltatnak a te a teremtésről és gondviselésről 
alkotott elképzeléseidben, nyilvánvalóan ellentmondásos.

Ahhoz, hogy én elfogadjam a te Istenedet”, folytatja Fekete úr, „neked azt kell tenned 
vele, amit Barth Károly tett vele, nevezetesen le kell hámoznod róla az összes attribútumot, 
amit  az  ortodox  teológia  tulajdonított  neki,  ezzel  lehetővé  kell  tenned,  hogy  önmaga 
ellentettjére változzon át. Egy efféle Isten esetében rendelkezem az egység elvével, ami egész 
tapasztalatomat harmóniába hozza. S ez az Isten teljességgel a világegyetemen belül van. Ha 
egy  efféle  Istent  kínálsz  nekem,  s  ama  legegyszerűbb  feltevésként  kínálod,  mellyel 
megpróbálhatom rendszerezni a tapasztalatomat, s mely a Véletlen méhéből pattan elő, akkor 
az ellent  nem mondás  törvényének eleget  teszünk.  Racionális  emberként  nem érhetem be 
kevesebbel”.

Azt  is  mondhatnánk,  hogy  Fekete  úr,  a  Véletlen  filozófiájának  kedvelője,  az 
indeterminista  egyidejűleg  körömszakadtáig  determinista,  vagy  fatalista  is.  Azt  is 
mondhatnánk, hogy Fekete úr, az irracionalista, aki azt mondja, hogy senki sem tudja, mi van 
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„odaát”,  egyidejűleg  lángoló  racionalista  is.  Számára  csak  az lehetséges,  amiről  úgy véli, 
hogy képes kimerítően meghatározni a logikával, hogy lennie kell. Először elismerheti, hogy 
bármi létezhet,  ám amikor ezt mondja, egyidejűleg valójában azt is mondja, hogy csak az 
létezhet,  és  bírhat  az  ember  számára  jelentéssel,  amit  maga  az  ember  is  ismerhet  átfogó 
módon. Így tehát Fekete úr számára a keresztyénség Istene nem létezhet. Számára a teremtés 
tantétele  nem  lehet  igaz.  Nem  létezhet  az  Isten  által  az  embernek  adott  kijelentés  a 
természeten és a történelmen keresztül. Nem létezhet olyasmi, mint Krisztus feltámadása.

Meglehetősen furcsa,  de mikor  Fekete  úr így valójában kimondja,  hogy Isten nem 
létezhet, és Krisztus feltámadása nem lehet tény, majd azt is mondja, hogy Isten nagyon is 
létezhet, és Krisztus feltámadása nagyon is lehet tény, ő nem következetlen önmagához. Ő 
ugyanis,  ha  hű  akar  maradni  a  saját  módszeréhez,  úgy  minden  egyes,  bármely  ténnyel 
kapcsolatos  kijelentésében ellent  kell  mondania önmagának.  Ha ezt  nem teszi  meg,  akkor 
vagy a Véletlen filozófiáját tagadja, vagy a Sors filozófiáját. Őszerinte ugyanis minden tény, 
amivel  szemberekül,  két  összetevőt  tartalmaz:  a  Véletlent  és  a  Sorsot,  azaz  a  teljesen 
ismeretlent és a teljesen ismertet. Azaz, az ember annak a gondolkodásnak az eszközeit, amit 
a Teremtő adott neki azért, hogy Isten gondolatait gondolja Őutána a teremtettség szintjén, 
átváltoztatja  olyan  eszközökké,  melyekkel  bizonyossá  teszi,  hogy  Isten  nem  létezhet, 
következésképpen magától értetődő, hogy nem jelentheti ki Magát.

Mikor Fehér úr találkozik Fekete úrral, ezt a dolgot világossá teszi. Elmondja Fekete 
úrnak, hogy módszertana nem képes egyetlen tényt, vagy ténycsoportot sem értelmessé tenni 
a számára. Hallgassuk meg, mit mond a hitetlennek:

„Az  ön  álláspontjával,  Fekete  úr,  egyetlen  tény  sem azonosítható  a  bármely  más 
ténytől  való  megkülönböztetéssel.  Mert  minden  tény  állandóan  az  ellenkezőjére  változik. 
Minden  ’halandzsa’  lesz.  Egyidejűleg  azonban  semmi  sem  változhat,  minden  egyetlen 
jégtömb lesz. Vajon nem tette Isten a világ bölcsességét bolondsággá? Nyilvánvalóan azzá 
tette. Tudom, hogy ezt ön nem képes meglátni, még ha ez tökéletesen világos is. Tudom, hogy 
ön a  saját  szemeit  vájta  ki.  Ezért  az  hogy ön képtelen  látni,  egyben látni  nem akarás  is. 
Imádkozzon Istenhez és térjen meg”.

De  mi  lesz  a  konzervatív  Szürke  úr  megközelítése  a  logika  eme  kérdésében?  Ő 
ugyanazt  fogja  tenni,  amit  már  láttunk  tőle  a  tények  kérdésénél.  Szürke  úr  majd  megint 
megpróbál Fekete úr kedvében járni azt mondván, hogy természetesen igazolni fogja a Biblia 
tekintélyére  való  hivatkozását,  megmutatván,  hogy  az  efféle  hivatkozásnak  maga  az 
elképzelése,  valamint  a  Biblia  tartalma,  teljes  mértékben  összhangban  vannak  a  logika 
követelményeivel. Figyeljük csak, mit mond a hitetlennek:

„Önnek teljesen igaza van, ha úgy véli, semmi értelmes sem mondható az ellent nem 
mondás  törvénye  érvényességének  előfeltételezése  nélkül”,  mondja  Szürke  úr.372 „A 
konzervatív  hevesen  védi  a  tekintély  rendszerét.373 Ám  anélkül,  hogy  a  gondolkodással 
alaposan megvizsgálnánk az adott tekintély bizonyítékát, hogyan választhatná külön valaki a 
jó tekintélyt a rossztól?... A nekünk segítő rendszeres következetesség nélkül úgy tűnik, mi 
csak a rövidebbet húzhatjuk, szavazatokat számlálhatunk, vagy feldobhatjuk a pénzérmét a 
tekintélyt  kiválasztandó. Ha viszont egyszer alkalmazzuk az ellentmondás törvényét,  többé 
már nem az  ipse dixit  tekintélyre kell hivatkoznunk, hanem a következetes igazságra.374 A 
Szentírás azt mondja nekünk, hogy vizsgáljuk meg a lelkeket (1Jn4:1). Ezt csak az igazság 
zsinórmértékeinek alkalmazásával tehetjük meg. Isten nem hazudhat. Az Ő tekintélye tehát és 
a következetes igazság minden ponton egybeesnek. Az igazság, s nem a vak tekintély ment 
meg minket attól, hogy a vak világtalan követői legyünk.375

372 Ugyanott, 114. oldal
373 V. ö. Carnell, idézett mű, 57. oldal
374 Ugyanott, 71. oldal
375 Ugyanott, 72. oldal
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„Mutassa be a kinyilatkoztatásait!” folytatja Szürke úr. „Engedje, hogy megbéküljenek 
az ellentmondás törvényével, és a történelem tényeivel, s el fogják nyerni a racionális ember 
beleegyezését.376 Bármely teológia, mely elveti Arisztotelész negyedik, a metafizikáról írott 
könyvét, tele van a saját megsemmisítésének elemeivel.377 Ha Pál azt tanította volna, hogy a 
megfeszített Krisztus objektíven bolond volt abban az értelemben, hogy nem kategorizálható 
racionálisan, akkor rá kellett  volna mutatnia az elmebetegre és az őrültre, mint az igazság 
megtestesülésére”.378

Nos”, mondja Fekete úr, „ezek tényleg nagyon jó hírek. Tudtam, hogy a modernisták 
velünk együtt  az emberi  tapasztalatból  akarnak kiindulni,  mint  végső viszonyítási  pontból 
minden kutatás terén. Tudtam, hogy a Véletlenből akarnak kiindulni, mint a tények forrásából 
annak érdekében, hogy a természet és a történelem olyan tényeit alkossák meg, melyeket az 
ellent nem mondás törvénye,  ami a Véletlenen alapszik, megenged. Azt is tudtam, hogy a 
neo-modern teológus, Barth Károly,  újra akarja alkotni  a történelmi keresztyénség Istenét, 
hogy az önmaga ellentettjévé válhasson annak érdekében, hogy kielégítse, mint a Véletlenhez 
kapcsolódó  irracionalista,  mind  a  logikához  kapcsolódó  racionalista  filozófiánkat.  Arról 
viszont nem tudtam, hogy egyáltalán léteznek olyan ortodoxok, akik szintén ezt akarják tenni. 
Az  előbb  azonban  ön  meglepett  engem.  Bele  akarta  vetni  a  feltámadását  a  Véletlen 
birodalmába azért, hogy én elfogadjam. Ezért tényleg elvárhatom azt is, hogy ön az ellent 
nem mondás törvényét is inkább magára az emberre, semmint az Istenre alapozza.

Rendkívül  örülök  annak  is,  hogy  nemcsak  az  arminiánus  fundamentalisták,  de  a 
kevésbé szélsőséges, azaz mérsékeltebb kálvinisták is, például Buswell, Carnell és Smith is 
olyan  alapelvvel  akarják  most  vizsgálni  a  kijelentést,  mely  teljesen  független  attól  a 
kijelentéstől. Most már csak idő kérdése, hogy észrevegyék, hogy teljességgel a mi oldalunkra 
álltak.

Nem szeretem a reguláris  kálvinistákat.  Nekik azonban teljesen igazuk van a saját 
szempontjukból. Fehér úr azt állítja, hogy én Isten teremtménye vagyok. Azt mondja, minden 
tényt  Isten  teremtett  és  ezek  Isten  gondviselése  alatt  állnak.  Azt  mondja,  minden  ember 
vétkezett Isten ellen Ádámban, a képviselőjükben. Hozzáteszi, hogy tehát én is lelkileg vak és 
erkölcsileg  romlott  vagyok.  S  mondja  mindezt,  sőt  még  többet  is  a  Szentírás  abszolút 
tekintélye  alapján.  Engem,  a  tényeimet  és  a  logikámat  annak  a  Szentírásnak  a  tekintélye 
szempontjából értelmezi. Azt mondja, szükségem van arra a tekintélyre. Azt mondja, nekem 
semmi más nem kell, csak az a tekintély. Az ő Szentírása, állítja, elégséges és befejezett. Az 
egész dolog, állítja, világos a Szentírás fényében.

Nos, számomra mindez a tisztán történelmi protestantizmusnak tűnik. Intellektuálisan 
meg tudom érteni a kálvinistát a tekintélynek ebben a dolgában. De önt nem tudom megérteni. 
Számomra  úgy  tűnik,  hogy  ön  azt  akarja,  hogy  a  kecske  is  jóllakjon,  és  a  káposzta  is 
megmaradjon. Ha hisz a bibliai tekintélyben, akkor miért nem magyaráz minden dolgot, az 
embert, a tényt és a logikát ennek alapján? Ha velünk együtt a saját tekintélyünk, az ember faj 
tapasztalata alapján akar élni, akkor miért nem hagyja ott a Bibliát, mint abszolút tekintélyt? 
Az legfeljebb egy szakértő tekintélyét kölcsönzi önnek.

A racionális emberről alkotott elképzelésében, aki mindent a történelem tényei és az 
ellent  nem  mondás  törvénye  alapján  tesz  próbára,  ön  természetesen  megteremtette  a 
kapcsolódási pontot velünk. Ha keresztülviszi az elképzelését, akkor tényleg el fogja érni a 
teljes összhangot az ön és a mi elképzeléseink között.  Velünk eléri  a teljes összhangot az 
emberről alkotott elképzelések, valamint az Istenről alkotott elképzelések között is. Ennek az 
összhangnak az oka az, hogy akkor majd ön, hozzánk hasonlóan, olyan Istennel és Krisztussal 
fog rendelkezni, akik valójában az emberrel azonosak.

376 Ugyanott, 73. oldal
377 Ugyanott, 178. oldal
378 Ugyanott, 77-78. oldal
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Nem gondolja Szürke úr, hogy ez az ön számára túlságosan magas ár? Biztos vagyok 
benne, hogy ön nem akarta lerántani Istent bele a világegyetembe. Biztos vagyok benne, hogy 
nem  akarja  Krisztust  újra  keresztre  feszíteni.  Én  nem  hiszek  a  keresztyénségben,  de  ha 
hinnék, úgy Fehér úr mellé állnék”.

6. Bizonyítékok Isten létezése mellett

Mikor Fekete úr Fehér úr ellenében azzal  érvel,  hogy a feltétel  nélküli  megadás  a 
Szentírás tekintélyének irracionális, akkor Szürke úr helyeslőleg bólogat, és kijelenti, hogy a 
„racionális embernek” természetesen joga van arra, hogy a logikával ellenőrizze a Szentírás 
megbízhatóságát.  Mikor  a  Biblia  egyes  ember  Isten  által  történő  szuverén  kiválasztásáról 
beszél az üdvösségre, akkor ennek olyasvalaminek kell lennie, ami összeegyeztethető a mi 
„racionális  természetünkkel”.  Mikor Fekete úr azt  veti  ellene Fehér úrnak,  hogy a feltétel 
nélküli  megadás  a  Szentírásnak racionalista,  akkor  Szürke úr  ismét  helyeslően  bólogat  és 
kijelenti,  hogy  természetesen,  az  igaz  emberi  személyiségnek  joga  van  arra,  hogy  a 
tapasztalattal  ellenőrizze  a  Szentírás  tartalmát.  Mikor  a  Biblia  Istenről  beszél,  Aki 
tanácsvégzésével  mindent  felügyel,  amiknek  meg  kell  lennie,  ennek  olyasvalaminek  kell 
lennie,  ami  összeegyeztethető  az  ember  „szabadságával”.  Isten  teremtette  az  embert  és 
megadta neki, hogy az Ő saját szabadságában osztozhasson: következésképpen az emberek 
részt vesznek az Ő létezésében.

De mi a helyzet a természeti, vagy általános kijelentéssel? Itt bizonyosan nem lehet 
különbség, mondod, Fehér úr és Szürke úr követelményei között. Itt nincs törvény és nincs 
ígéret,  itt  csak  a  természet  tényeivel  állunk  szemben.  Hogyan  beszélhet  bárki  bármiféle 
követelményekről  velük  kapcsolatban?  Fehér  úr  itt  biztosan  elfelejtheti  „a  kálvinizmus  öt 
pontját”,  s  csatlakozhat  Szürke  úrhoz,  amint  végigvezeti  Fekete  urat  ennek  a  világnak  a 
galériáján,  megmutatván  neki  annak  szépségeit,  hogy  majd  vele  együtt  spontán  módon 
felkiáltson: „A természet egész kórusa egyetlen himnuszt énekel a Teremtője dicséretére”.

Gondoljunk  csak  Fehér  úrra,  amint  keményen  próbálja  az  „öt  pontot”  elfelejteni. 
„Biztos”,  mondja  magának,  „hogy semmi  rossz  nem lehet  abban,  ha  csatlakozom Szürke 
úrhoz Isten teremtése csodáinak bemutatásában. Ugyanabban az Istenben hiszünk, vagy nem? 
Mindketten be akarjuk mutatni Fekete úrnak a teremtés tényeit, hogy ő is higgyen Istenben. 
Mikor  Fekete  úr  azt  mondja,  hogy  ’Nem  látom  értelmét  mindannak,  amit  láttam,  ezért 
ugyanolyan zavarodottan és csalódottan folytatom, mint eddig’, Szürke úr és én elvisszük őt 
együtt  a  Wilson-hegyi  csillagvizsgálóba,  hogy  láthassa  a  csillagos  eget.  Biztos,  hogy  a 
természettudományos ismeretek forrása a Természet Könyve, ami mindenkinek megadatik. 
Vajon nem tanítja maga a Szentírás is azt, hogy létezik egy fény a természetben, mely nem a 
Szentírás szemüvegén keresztül közölhető és nincs is azon át közölve? Ha nem így lenne, 
miképpen  mondhatná  a  Szentírás  azokról,  akik  csak  a  természet  fényét  kapták,  hogy 
menthetetlenek?”

Így aztán a három ember, Fehér úr, Szürke úr és Fekete úr elmennek ide-oda. Fehér úr 
és Szürke úr megegyeznek, hogy megosztják a tapasztalatot. Fekete úr a vendégük.

Először a Wilson-hegyi csillagvizsgálóba mennek, hogy megnézzék a csillagos eget. 
„Milyen  csodálatos,  milyen  magasztos!”  kiált  fel  Szürke  úr.  Aztán  a  távcső  csodáihoz 
hozzáadják a mikroszkópét. Vége-hossza nincs a kiállításoknak és Fekete úron a fáradtság 
jelei mutatkoznak. Ezért leülnek a tengerpartra. Vajon Fekete úr nem adja meg magát ezek 
után feltétel nélkül?

Várván a válaszra, Szürke úr meglát egy órát, amit valaki elvesztett. A kezében tartva 
azt, így szól Fekete úrhoz: „Nézzen körül a világban: szemlélje meg az egészét és minden 
egyes  részét,  s  úgy fogja  találni,  hogy nem egyéb,  mint  egyetlen  hatalmas  gépezet,  mely 
végtelen számú kisebb gépezetre oszlik, amelyek szintén alá vannak vetve a további osztási 
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lehetőségnek oly fokig, amelyet az emberi érzékek és képességek már nem képesek követni és 
magyarázni. Mindezek a különféle gépezetek, sőt legkisebb alkatrészeik is olyan pontossággal 
vannak összeillesztve, amely minden emberből bámulatot vált ki, aki valaha is megfigyelte 
ezeket.  Az  eszközök  alapos  hozzáigazítása  a  célokhoz  az  egész  természeten  keresztül 
emlékeztet az ember feltaláló tevékenységére, gondolkodására, bölcsességére és értelmére, de 
jóval meghaladja  azokat.  S mivel  tehát  az okozatok egymásra  hasonlítanak,  hajlamosakká 
leszünk a  hasonlóság alapelveinek  megfelelően  feltételezni,  hogy az okok is  hasonlítanak 
egymásra. A Természet Szerzője valamiképpen hasonlít az ember elméjére, jóllehet sokkalta 
magasabb  képességekkel  rendelkezik,  mely  arányos  azzal  a  kiváló  munkával,  amit 
kivitelezett.

Nos, Fekete úr, én nem akarok jogtalan nyomást gyakorolni önre. Ön tisztában van a 
saját szükségleteivel a saját dolgában. Azt hiszem azonban, hogy racionális lényként tartozik 
azzal magának, hogy a teista oldalhoz csatlakozik. Vajon nem nagyon is valószínű, hogy Isten 
létezik?

Nem  most  kérem  öntől,  hogy  legyen  keresztyénné.  Mi  lépésenként  vesszük  a 
dolgokat. Én csak a Természet Könyvéről beszélek. Természetesen, amennyiben létezik Isten, 
és  ennek  az  Istennek  létezne  Fia,  s  ez  a  Fiú  is  kijelentené  Magát,  nem valószínű,  hogy 
nehezebb lenne önnek Benne hinnie, mint most az Atyában hinni. Most azonban csak annyit 
kérek öntől, hogy ismerje el, olyan bizonyítékok hatalmas halma áll rendelkezésre, melyekről 
bármely tudósnak, vagy filozófusnak el kell ismernie, hogy érvényesek az e világ mögött és 
felett  álló  Isten  vonatkozásában.  Nézze  meg  ezt  az  órát.  Vajon  nem  nagy  annak  a 
valószínűsége, hogy egy nálánál nagyobb hatalom alkotta? Ismeri az óra célját. Vajon nem 
nagy annak a valószínűsége, hogy a természet csodálatos alkotásai  Isten célját szolgálják? 
Visszatekintve  természetes  módon  jutunk  el  egy  Istenhez,  aki  a  világ  oka;  előretekintve 
gondolunk egy Istenre,  akinek  célja  van a  világgal.  Ameddig  csak meg tudjuk figyelni  a 
világegyetem  menetét  és  szerkezetét,  azt  hiszem,  nincs  nehézség  az  ön  saját  elfogadott 
alapelveivel  az istenhittel  szemben. Miért  ne válna teistává? Ön is a győztes oldalon akar 
állni,  nemde? Nos a Gallup közvélemény-kutatás a világegyetemben jelzi az elmozdulást a 
teizmus végső győzelme felé”.

Mikor Szürke úr befejezte a nyilvánvalóan komoly és ékesszóló védőbeszédét, Fekete 
úr nagyon elgondolkodottnak látszott. Ő nyilvánvalóan úriember volt. Nem akarta megbántani 
két barátját mindazon után nagylelkűség után, amiben részesítették. Őszintén azonban nem 
volt képes felfedezni semmiféle alapvető különbséget az ő álláspontjuk, valamint a magáé 
között. Ezért udvariasan, de határozottan elutasította, hogy csatlakozzon. Megtagadta, hogy 
„megtérjen” a teizmushoz. Lényegében ezt mondta: „Önök a racionalitás bizonyítékáról és a 
világegyetem  céljáról  beszélnek.  Visszakövetnék  ezt  a  racionalitást,  vagy  célt  addig  a 
racionális lényig, aki a világegyetem mögött áll, s akinek, gondolják önök, valószínűleg célja 
van a világegyetemmel. Viszont ki az, aki a maguk Istene mögött áll? A saját meghatározásuk 
alapján  Isten  nem abszolút,  vagy önálló.  Azt  mondják,  hogy valószínűleg  létezik:  ez  azt 
jelenti,  hogy elismerik,  hogy lehet, hogy nem is létezik. A valószínűség a lehetségességen 
alapszik. Azt hiszem, bármely komoly tudós nyitott elmével látna neki a világegyetem tényei 
megfigyelésének.  Neki  azzal  a  feltevéssel  kell  kezdeni,  hogy  bármiféle  tény  létezhet. 
Örömmel  vettem  észre,  hogy  ebben  a  mindennél  fontosabb  dologban  önök  egyetértenek 
velem. Ezért az egyetlen fajta Isten, akiben mindannyian hihetünk, az, aki létezhet is, meg 
nem is.  Más szóval,  egyikünk sem hisz,  vagy hihet  olyan  Istenben,  akinek a nemlétezése 
lehetetlenség. Pontosan ez a fajta Isten volt az, az önálló, és ily módon szükségszerűen létező, 
Akiről én azt hittem, hogy maguk, keresztyén teisták Benne hisznek”.

Ekkorra  Fehér  úr  már  fészkelődni  kezdett.  Elkezdte  felfogni,  hogy  eladta 
teológiájának  Istenét,  a  Szentírás  szuverén  Istenét  a  Szürke  úr  érvelésével  való  csendes 
egyetértésével. Fekete úrnak igaza van, érezte meg azonnal. Valaki vagy előfeltételezi Istent a 
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lehetségesség  elképzelései  mögött,  vagy  előfeltételezi  a  lehetségesség  elképzelését  Isten 
mögött.  Valaki  vagy  azt  mondja  a  történelmi  református  teológiával  együtt  a  Szentírás 
alapján, hogy amit Isten meghatároz és csakis az, amit Isten meghatároz, a lehetséges, vagy 
azt mondja a nem keresztyén gondolkodás összes formájával együtt,  hogy a lehetségesség 
körülveszi  Istent.  Ebben  a  pillanatban  azonban  Fehér  úr  kábult  volt.  Semmit  sem tudott 
mondani.  Ezért  Fekete úr egyszerűen levonta a következtetést  az általa  elmondottakból  az 
alábbi szavakba öntve:

„Mivel abbéli erőfeszítéseikben, hogy nekem a kedvemre tegyenek, önök elfogadták 
az  én  alapfeltevésemet  a  lehetségességre  és  a  valószínűségre  vonatkozólag,  ebből  az 
következik,  hogy  az  önök  Istenének,  már  amennyiben  létezik,  semmi  haszna  sincs  a 
világegyetem magyarázata során. Őt magát is meg kell magyarázni. Jusson eszünkbe az indiai 
filozófusnak és  elefántjának a  története.  Soha nem illett  rá  semmire  úgy,  mint  a  mostani 
témánkra.  Ha az anyagi világ egy hasonló ideális világon alapszik, akkor ennek az ideális 
világnak is kell valamin alapulnia,  és így tovább, vég nélkül. Jobb lenne hát soha be nem 
nézni e mögé az anyagi világ mögé. Röviden uraim, bármennyire is nem áll szándékomban 
önöket  elszomorítani,  de  önök  nem  kínálnak  semmi  jobbat  annál,  amivel  már  úgyis 
rendelkezem.  Az önök Istenét Magát is körülveszi a tiszta lehetségesség, vagy a Véletlen, mi 
módon lehetne Ő az én segítségemre? Miképpen lehetnék én Vele szemben felelős? Az önök 
számára, ahogyan számomra is, minden dolog legvégül az irracionálisban ér véget”.

Ezen  a  ponton  Szürke  úr  elsápadt.  Kétségbeesetten  keresett  az  arzenáljában  újabb 
érvet, ami meggyőzhetné Fekete urat. Volt egy, amit már nem használt egy ideje. Az Isten 
mellett szóló, eddig használt érveit az a posteriori címkével látta el. Ezeknek, gondolta, a kor 
„empirikus”  lelkületére  kell  hatnia.  Ezek az emberi  tapasztalatokból  indultak ki  az oksági 
viszonnyal és a céllal,  s hasonlósági alapon érveltek a világ egészének oka, valamint célja 
mellett. Fekete úr azonban rámutatott, hogy ha te az ember számára Isten nélkül értelmes ok 
és cél  elképzelésével kezded, mikor ezek a fogalmak a világegyetemen belüli  viszonyokra 
vonatkoznak, akkor nem mondhatod következetesen, hogy szükséged van Istenre az ok, vagy 
a  cél  elképzeléséhez,  mikor  ezek  a  fogalmak  a  világegyetem  egészére  vonatkoznak.  Így 
Szürke úr kihúzta az a priori érvek feliratú fiókot. Nyilvánosan ezt az érvelést a végestől az 
abszolút  lény felé  irányulónak nevezte.  „Véges teremtményekként”,  mondta Fekete  úrnak, 
„rendelkezünk az abszolút lény elképzelésével. A véges lény elképzelése magában foglalja az 
abszolút lény elképzelésének szükségességét. Rendelkezünk az abszolút lény fogalmával, így 
biztosan meg kell lennie az efféle lényről alkotott elképzelésünknek megfelelő valóságnak: ha 
nincs,  minden  elképzelésünk  hamis  lehet.  Biztos,  hogy  az  kell  tartanunk,  hogy  minden 
valóság végsőleg racionális és összefüggő, s hogy elképzeléseink részei ennek a valóságnak. 
Ha nem, mi módon lenne a tudomány lehetséges?”

Mikor Szürke úr ily módon hangot adott erre az inkább a logikára, semmint a tényekre 
való hivatkozásnak,  Fehér úr egy pillanatra felbátorodni látszott.  Vajon ez legalábbis nem 
eltávolodás volt annak az Istennek az elképzelésétől, aki valószínűleg létezik? Biztos, hogy 
„Isten  közölhetetlen  attribútumai”,  melyekről  a  katekizmus  tanfolyamon  tanult,  mint  a 
szükségszerűen  létező  Isten  elképzelésén  alapultak  és  azt  fejezték  ki.  Fekete  úr  azonban 
másodszor  is  lelombozta.  Ezt  a  választ  adta  Szürke  úrnak:  „Megint  nem  látok  alapvető 
különbséget az önök álláspontja és a sajátom között. Természetesen hinnünk kell abban, hogy 
a valóság végsőleg racionális. S természetesen azt kell tartanunk, hogy elméink részt vesznek 
ebben a racionalitásban. De mikor így beszélnek, akkor valójában azt mondják ki, hogy nem 
szabad hinnünk egy olyan Istenben, akinek a létezése független a mi emberi létezésünktől. Ha 
az Isten szükséges önöknek, akkor önök is szükségesek Istennek. Ez az egyetlen fajta Isten az, 
aki benne foglaltatik a maguk érvelésében”.

„De  Fekete  úr,  ez  borzasztó,  ez  tűrhetetlen!  Mi  nem  akarjuk,  hogy  ön  higgyen 
Istenben. Én a létezéséről teszek bizonyságot. Adok önnek egy Bibliát. Kérem, olvassa el! A 
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Biblia beszél önnek Jézus Krisztusról és arról, hogy ön miképpen üdvözül az Ő vére árán. Én 
újjászülettem, és ön is újjászülethet, csak higgyen. Kérem, higgyen Istenben és üdvözül!”

Időközben Fehér úr ismét felbátorodott. Megértette, hogy nagy hibát vétett azzal, hogy 
csendben maradt, mialatt Szürke úr az érveit sorolta elő. A Szürke úr által az Isten létezése 
mellett  felsorolt  érvek az ok és cél  elképzelésétől kiindulva a tiszta irracionalizmushoz és 
véletlenhez  vezettek.  A  Szürke  úr  által  az  abszolút  lény  mellett  felsorolt  érvek  a  tiszta 
racionalizmushoz és determinizmushoz vezettek. Fekete úrnak mindkét esetben teljesen igaza 
volt, mikor azt mondta, hogy egy Isten, akinek a létezése problematikus, vagy egy Isten, aki 
ugyanannál  a  szükségszerűségnél  fogva létezik,  mint  a  világegyetem,  még mindig  csak a 
világegyetem egyik összetevője, vagy egyszerűen az egésze. Most azonban úgy érezte, hogy 
Szürke úrnak igaza volt, mikor egyszerűen Isten létezéséről tett bizonyságot. Arra gondolt, 
hogy ha az érvek logikailag nem is kényszerítő  erejűek, de felhasználhatók eszközökként, 
melyekkel bizonyságot lehet tenni a hitetleneknek. S a biztos bizonyságtétel Isten létezéséről 
biztosan mindig rendben volt. Szegény Fehér úrnak azonban ismét ki kellett ábrándulnia. A 
Szürke úr általi bizonyságtétel ugyanis azon a feltevésen alapult, hogy az Istenbe vetett hit 
tisztán nem racionális, sőt irracionális dolog.

Fekete úr válasza Szürke úr szavaira mindennél világosabban jelezték ezt a tényt. Ezt 
mondta  Szürke  úrnak:  „Nagyon  nagyra  becsülöm  az  ön  nyilvánvaló  törődését  az  én 
’örökkévaló  jólétemmel’.  Van azonban két,  vagy három kérdés,  melyekre  szeretnék  öntől 
választ kapni. Először is azt kérdezném, hogy ahogy így egyszerűen bizonyságot tesz Isten 
létezéséről,  azzal  elismeri,  hogy az  Isten  létezése  melletti  érveknek nincs  érvényességük? 
Vagy inkább,  nem azt  ismeri-e  ön  el,  hogy ezek  az  érvek,  ha  egyáltalában  bizonyítanak 
valamit,  hát  azt  bizonyítják,  hogy  Isten  véges,  és  kölcsönhatásban  áll  az  emberrel, 
következésképpen, hogy az ön álláspontja alapvetően nem különbözik az enyémtől?”

Szürke úr nem válaszolt, mivel nem válaszolhatott más módon erre a kérdésre, csak 
úgy, hogy egyetértett Fekete úrral.

„Másodsorban”, mondta Fekete úr, „ön most ugyanúgy tesz bizonyságot Krisztusról 
is,  mint  Istenről,  s  a  keresztyénségről  ugyanúgy,  mint  a  teizmusról.  Feltételezem,  a 
keresztyénség melletti érvei hasonló természetűek lesznek a teizmus mellettiekhez, nem igaz? 
Úgy  érvelne,  hogy  az  Újszövetség  Jézusa  valószínűleg  Isten  Fia,  s  nagyon  valószínűleg 
meghalt az emberek bűneiért. Most azonban a Krisztusáról tesz nekem bizonyságot. S azzal, 
hogy a gondolkodás helyett bizonyságot tesz, látszólag azt ismeri el, hogy az ön által vallott 
igazsággal kapcsolatosan nem létezik objektív állítás. Igazam van mindebben?”

Szürke  úrnak ismét  nem volt  válasza.  Az egyetlen  következetes  válasz  az  lehetett 
volna, ha egyetért Fekete úrral.

„Harmadsorban”, mondta Fekete úr, „ön most nemcsak Istenről, az Atyáról, és Jézus 
Krisztusról, a Fiúról, de a Szentlélekről is tesz bizonyságot. Azt mondja, újjászületett, s tudja, 
hogy üdvözül, s azt  is,  hogy a jelenlegi állapotomban én elveszett  vagyok.  Nos, ha lenne 
bármiféle  konkrét tapasztalata  ezzel kapcsolatosan,  számomra tudománytalannak tűnne azt 
tagadni. Ha azonban ön a saját tapasztalatáról akar nekem bizonyságot tenni, akkor világossá 
kell tennie számomra annak a tapasztalatnak a természetét. Ezt olyan alapelvek fogalmaival 
kell  megtennie,  melyeket  én  megértek.  Ezeknek  az  alapelveknek  hozzáférhetőeknek  kell 
lenniük mindenki számára. Nos, ha világossá teszi a számomra a tapasztalatát olyan alapelvek 
fogalmaival, amelyek számomra,  az újjá nem született  számára világosak, akkor miképpen 
egyedi az ön újjászületése? Ha azonban még mindig fenntartja, hogy az ön újjászületésének 
megtapasztalása egyedi,  akkor mondhat-e nekem bármit  róla,  amit  én is megértek? Vajon 
akkor  az  ön  bizonyságtétele  nem  fog  teljesen  értelmetlennek  és  mindenféle  jelentést 
nélkülözőnek tűnni? Azaz, ön ismét nem fogalmazhat meg az álláspontja objektív igazságával 
kapcsolatosan egyetlen állítást sem.
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Összefoglalván az egész dolgot, először is azt mondanám, hogy az ön Isten létezése 
melletti érvei jogosan erősítettek meg engem a hitetlenségemben. Megmutatták, hogy semmi 
sem mondható Isten létezéséről, Aki tényleg a világ Teremtője és Irányítója. Másodszor azt 
mondanám,  hogy  az  afféle  érvek  használata,  mint  amilyeneket  az  Isten  létezése  mellett 
használt, rákényszeríti önt, hogy hasonló érveket használjon a keresztyénség igazsága mellett, 
az ön álláspontjára nézve ugyanazzal a végzetes eredménnyel. Mindkét esetben először azt az 
intellektuális  érvet  használja,  amely  az  én  hitetlen  álláspontom  igazságát  feltételező 
alapelveken alapszik. Aztán, amikor rámutatnak, hogy ez a helyzet, ön a bizonyságtételhez 
fordul. A bizonyságtétele azonban az eset természeténél fogva olyan tevékenység, amelyről 
valójában pont önmaga bizonyította be, hogy teljességgel irracionális és értelmetlen”.

Mikor Fekete úr befejezte, Fehér úr rendkívüli aggodalmat érzett. De pontosan ezen a 
nagy aggodalmán keresztül látta meg végre a saját hitének gazdagságát. Nem állította, hogy 
jobb észbeli képességekkel rendelkezne, mint Szürke úr. Nagyon is csodálta Szürke úr valódi 
hitét és buzgóságát. De nem mert tovább csendben maradni. Megértette, hogy a hallgatása 
bűn.  Fekete  úr  teljes  mértékben  elbátortalanította  Szürke urat,  így többet  már  nem tudott 
mondani.  Fekete  úr  inkább  megerősödött  a  hitetlenségében,  semhogy  megingott  volna.  S 
történt  mindez  dacára Szürke úr legjobb szándékainak  és  erőfeszítéseinek,  mikor  kettőjük 
nevében  beszélt.  Sürgető  felelősségérzete  támadt,  hogy  ismertesse  a  szuverén  Isten 
követeléseit.  Most  már  világosan  látta,  hogy  először  is  az  Isten  létezése  melletti  érvek, 
ahogyan  Szürke  úr  elővezette  azokat,  azon a  feltételezésen  alapulnak,  hogy a  hitetlennek 
igaza van azoknak az alapelveknek a vonatkozásában, melyek szempontjából minden dolgot 
magyaráz. Ezek az alapelvek az alábbiak: (a) hogy az ember nem Isten teremtménye, hanem 
inkább egy végső valaki, így helyesen inkább önmagát kell Isten helyett a végső viszonyítási 
pontnak tekinteni az összes dolog magyarázata során. (b) hogy önmaga mellett minden más 
dolog nem teremtettek,  hanem a Véletlen által  irányítottak. (c) hogy annak a logikának az 
ereje, amivel rendelkezik, az az eszköz, mellyel meg kell állapítania, hogy mi a lehetséges és 
mi nem az a Véletlen világegyetemében.

Végül világossá vált Fehér úr számára, hogy először elismerni azt, hogy Fekete úr, a 
hitetlen alapelvei helyesek, majd megpróbálni őt rávenni Isten, az összes ember Teremtője és 
Bírája  létezésének  elfogadására  olyan,  mint  először  elismerni,  hogy az  Egyesült  Államok 
történelmileg  a  Szovjetunió  egyik  tartománya  volt,  s  egyidejűleg  arra  törekedni,  hogy 
független és világhatalmi politikai erőnek ismerjenek el.

Másodszor, Fehér úr most világosan látta,  hogy az Isten létezésének igazsága és a 
keresztyénség  igazsága  melletti  hamis  érvelés  magában  foglalja  az  Isten  létezéséről  és  a 
keresztyénség  igazságáról  szóló  hamis  bizonyságtételt.  Ha  valaki  Isten  létezése  és  a 
keresztyénség  igazsága  mellett  azzal  a  feltételezéssel  érvel,  hogy  Fekete  úr  értelmező 
alapelvei érvényesek, akkor valakinek ugyanezzel a feltételezéssel kell bizonyságot tennie is. 
Az illetőnek a Fekete úr által elfogadott alapelvek szempontjából kell világossá tennie, hogy 
mit  jelent  újjászületni.  Fekete  úr  akkor  a  modern  valláspszichológia  alapelveit  fogja 
alkalmazni  Szürke úr „bizonyságtételére”  az ő  újjászületésével  kapcsolatosan  és kimutatja 
neki, hogy ez valami olyasmi, ami a felnőttkorban természetes módon bekövetkezik.

Harmadszor,  Fehér  úr  most  már  világosan  látta,  hogy Szürke  úr  számára  teljesen 
„helyes”  volt  a  gondolkodás  és  a  bizonyságtétel  ama  módszerének  használata,  mely  a 
keresztyénellenes és a teizmusellenes feltevéseken alapszik. Szürke úr teológiája arminiánus, 
vagy lutheránus. Következésképpen azon az elképzelésen alapszik, hogy Isten nem teljesen 
szuverén az ember felett. Feltételezi, hogy az ember felelőssége magában foglal valamekkora 
mértékű olyan függetlenséget, ami Fekete úr gondolkodása egészének a lényegét és alapját 
képezi. Következésképpen várható, hogy Szürke úr feltételezni fogja: Fekete urat nem kell 
próbára tenni a saját feltételezett végsősége, vagy függetlensége vonatkozásában.
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Ettől kezdve Fehér úr elhatározta, hogy bármennyire is élvezte Szürke úr társaságát, és 
bármennyire élvezte nyilvánvaló komolyságát és alapvető ragaszkodását Isten igazságához, 
neki mégis a saját  útját  kell  járni az apologetikában,  ahogyan tette azt  a reformáció óta a 
teológiában.  Megpróbált  egy  közeli  találkozót  összehozni  Fekete  úrral.  Időközben 
kinyilvánította a Szürke úr, mint hívő testvér iránti nagy szeretetét,  s csodálatát a bátor és 
állhatatos  erőfeszítései  iránt,  melyekkel  megpróbálja  rávenni  az  embereket  az  igazság 
elfogadására  úgy,  ahogyan  az  Jézusban  van.  Aztán  megvallotta  Szürke  úrnak,  hogy 
lelkiismerete a Fekete úrral folytatott utazásuk egész ideje alatt háborgatta. Jó hittel kezdte, 
azt gondolván, hogy Szürke úr erőfeszítései és érvei meggyőzik majd Fekete urat. Nagyon is 
akarta,  hogy Szürke úr képviselje  őt,  mivel  állandó tanulmányai  következtében Szürke úr 
sokkal jártasabb volt ezekben a dolgokban, mint ő maga. De a végén meg kellett értenie, hogy 
az erőfeszítés nemcsak a végtelenségig gyümölcstelen és önmagának csalódást okozó volt, de 
borzasztóan sértő is Istennel szemben. Hogyan örülhetne az örökkévaló VAGYOK, ha egy 
valamilyen  istenként  lenne  bemutatva,  aki  valószínűleg  létezik,  s  valószínűleg  szükséges 
egyes dolgok megmagyarázásához, de nem mindegyikhez, valakiként, aki örömmel fogná fel 
a saját teremtényeinek végsőségét? Vajon az Isten, aki a Paradicsomban ellentmondás nélküli 
engedelmességet  követelt  az  embertől,  most  miképpen  lehetne  megelégedve  a 
teremtményeivel való állítás-ellenvetés elrendezéssel?

A fenti  párbeszédből az olvasó maga is  észreveheti,  hogy miért  szálltunk mi síkra 
amellett,  amit reformátusnak látunk az apologetika hagyományos módszerével szemben. A 
hagyományos  módszert,  amit  sok  keresztyén  gyakorolt  évszázadokon  keresztül,  római 
katolikusok  és  arminiánusok  állították  össze.  Ezt,  úgymond,  hozzáigazították  a  katolikus, 
vagy evangelikál  teológiához.  S  pontosan  úgy,  ahogyan  a  római  katolikus  és  evangelikál 
teológia  kompromittálja  a  Szentírás,  Isten,  az  ember,  a  bűn  és  a  megváltás  keresztyén 
tantételeit,  úgy  kompromittálja  az  apologetika  hagyományos  módszere  a  keresztyénséget 
avégből, hogy embereket nyerjen meg az elfogadására.

A hagyományos módszer abban kompromittálja Isten bibliai tantételét, hogy nem tesz 
világos különbséget az Ő önálló létezése és a világgal való viszonya között. A hagyományos 
módszer abban kompromittálja Isten bibliai tantételét és az Ő viszonyát az embernek adott 
kijelentésével,  hogy  nem  ragaszkodik  ahhoz  világosan,  hogy  az  embernek,  mint 
teremtménynek  és  bűnösnek,  nem  szabad  más  módon  megpróbálni  meghatározni  Isten 
természetét, mint az Ő kijelentéséből.

A hagyományos módszer abban kompromittálja Isten tanácsvégzése bibliai tantételét, 
hogy nem veszi minden, amiknek meg kell lennie, egyetlen, mindent felölelő végső „okának”.

A  hagyományos  módszer  tehát  Isten  az  embernek  adott  kijelentése  világosságát 
kompromittálja,  érkezzen  bár  ez  a  kijelentés  az  általános,  vagy  a  speciális  kijelentésen 
keresztül. A teremtett tényeket nem tekinti világosan Istent kijelentőknek: a természettel és az 
emberrel kapcsolatos minden tényről azt mondja, hogy nem jeleznek többet, mint azt, hogy 
egy isten valószínűleg létezik.

A hagyományos módszer kompromittálja a természetfeletti kijelentésnek a természeti 
kijelentéshez viszonyított szükségességét. Teszi ezt azzal, hogy nem juttatja érvényre a tényt, 
hogy  az  embernek  a  természeti  kijelentést  még  a  Paradicsomban  is  az  Isten  által 
természetfeletti közlés útján átadott szövetségi kötelezettségek fényében kellett értelmeznie. 
Ennek  következményeképpen  a  hagyományos  módszer  elmulasztja  a  megváltó 
természetfeletti  kijelentés  szükségességének  elismerését,  mint  a  természeti  kijelentés 
kísérőjét, az ember bukása után.

A  hagyományos  módszer  kompromittálja  a  Szentírásban  adott  megváltó 
természetfeletti kijelentés elégségességét, mivelhogy megengedi, hogy a Valóságban teljesen 
új tények jelenjelek meg, újak mind Isten, mind az ember számára.
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A  hagyományos  módszer  kompromittálja  a  Szentírás  tekintélyét  azzal,  hogy  nem 
tekinti önmagáról bizonyságot tevőnek a szó teljes értelmében.

A hagyományos módszer abban kompromittálja az embernek az Isten képmására való 
teremtése  elképzelését,  hogy  inkább  „szabadnak”,  vagy  végsőnek  gondolja  az  embert, 
semmint analogikusnak.

A hagyományos módszer  abban kompromittálja a szövetség bibliai  tantételét,  hogy 
Ádám képviseleti cselekedetét nem tekinti a jövőre nézve meghatározónak.

A hagyományos módszer abban kompromittálja a bűn biblia tantételét, hogy nem úgy 
gondolkodik róla, mint erkölcsi szakításról Istennel, ami elvben teljes, ha gyakorlatban nem is 
az.

Dacára  mindezeknek,  ezt  a  hagyományos  módszert  a  református  teológusok 
alkalmazták,  s  ez  a  tény  állt  az  útjában  a  megkülönböztetetten  református  apologetika 
kifejlődésének. Ha a kritikusaim becsületesen jelentették ki, majd kritizálták az arra irányuló 
erőfeszítéseimet, hogy olyan apologetikát hozzak létre, mely összhangban van a református 
hittel, nem pedig összeütközésben áll azzal, akkor ez valószínűleg fejlődést jelent. Ők ugyanis 
Orlebeke kivételével készpénznek vették, hogy a hagyományos nézet az igaz.

Minden  részletes  kritikájuk  azon  a  feltevésen  alapszik,  hogy  az  apologetikának 
szüksége van az értelmezés ama területére mely közös a hitetlen és a hívőnek számára. Mikor 
rámutatok, hogy ez a nézet elkerülhetetlenül a református hit kompromittálásához vezet, nem 
törődnek vele. Ha a természeti ember helyesen értelmezi a fenomenális birodalmat az ember 
függetlenségének,  a  tények  nem teremtett  mivoltának  feltételezése,  valamint  az  Istent  és 
embert  egyaránt  körülvevő  logika  rendszerének  elképzelése  alapján,  akkor  már  túl  késő 
megkérni, hogy fogadja el a keresztyénséget.

Mikor kimutatom, hogy azokból a „közös fogalmakból” kiindulva, melyek figyelmen 
kívül  hagyják  a  különbséget  a  magyarázat  keresztyén  és  nem keresztyén  alapelve  között, 
akkor lehetetlen megmutatni a nem keresztyénnek, miért kell keresztyénné válnia, a kritikusan 
ismét nem törődnek vele.

Ehelyett olyan természetű, a részletekre vonatkozó ellenvetéseket fogalmaznak meg, 
amilyenekkel a katolikusok és az arminiánusok mindig is előhozakodtak azokkal szemben, 
akik a református hitet vallották.

Felteszem, hogy kritikusaim valójában azt akarják, hogy inkább Kálvint kövessem, és 
ne Aquinói Tamást. Ezen az alapon kérdezem tőlük:

1. Miért tiltakoznak, mikor Kálvinnal együtt Aquinói Tamással szemben az embert, 
mint  magyarázót,  kizárólagosan  a  teremtményi  mivoltából  és  a  bűnösségéből  kiindulva 
próbálom meg magyarázni ahelyett,  hogy megérthetőnek tartanám ezek nélkül a fogalmak 
nélkül?

2, Miért tiltakoznak, mikor Kálvinnal együtt én a „hasonlóság” elképzelését az Isten, a 
teremtés, a bűn és a történelmi megváltás bibliai elképzeléseiből veszem ahelyett, hogy ama 
lét  analógiájának  homályos  arisztotelészi  elképzeléséből  venném,  mely  Istent  és  embert 
egyaránt körülveszi?

3.  Miért  tiltakoznak,  mikor  annak kimondásával  kezdem,  hogy az Isten képmására 
történt teremtésük és Istennek a természetben adott kijelentése következtében minden ember 
ismeri Istent, így kapcsolatban áll az igazsággal?

Mind Amszterdam, mind a régi Princeton emberei gondolkodásának alapja az volt, amit Kálvinon át 
Páltól származtattak, nevezetesen a tény, hogy Isten elkerülhetetlenül ls világosan kijelentette Magát az általános 
és a speciális kijelentésben. Az egész hármas Isten benne foglaltatik ebben a kijelentésben. Az egész hármas 
Isten tesz bizonyságot az embernek ebben a kijelentésben. Ez az Atya, a Fiú és a Szentlélek általános kijelentése. 
Nem több ez, mint a református történelemfilozófia. Isten felügyel  mindent, „amiknek meg kell lenni”, ezért 
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ebben az Ő tervét tárja elénk. Az ő akarata, vagy rendelése az, ami a természetben és a történelemben bizonyos 
fokig kifejeződésre jut. Az Ő rendelésében rejlik a „tudomány” alapja, egysége, és sikerének garanciája.379

4. Miért tiltakoznak, mikor azt mondom, hogy a nem keresztyén történelemfilozófia 
azon a feltevésen alapszik, hogy az ember nem teremtmény, s a világot nem Isten teremtette 
és  felügyeli?  Vajon  ez  nem  igaz  Platonra  és  Arisztotelészre  ugyanúgy,  mint  a  modern 
idealistákra és pragmatistákra?

5. Miért tiltakoznak, mikor rámutatok, hogy a nem keresztyén filozófiája nem képes 
számot  adni  az  emberi  tapasztalat  megérthetőségéről  semmiféle  értelemben?  Vajon  a 
számlálás,  a  mázsálás  és  a  mérés  lehetséges  volna  egy olyan  világegyetemben,  melyet  a 
Véletlen  működtet?  Vajon  nem  igaz,  hogy  amíg  a  világot  nem  Isten  felügyeli,  addig 
tudomány sem lehetséges?

6.  Miért  tiltakoznak,  mikor  a  nem keresztyének  tudományos  eredményeit  annak  a 
ténynek  tulajdonítom,  hogy  dacára  a  Véletlenről  alkotott  alapelvüknek,  anélkül,  hogy 
tudatában lennének, a teremtés és a gondviselés keresztyén elképzeléseiből merítenek?

7.  Meg  tudják  mutatni,  hogy  a  létanalógia  és  az  ismeretfokozatok  skolasztikus 
elképzelése  nem  foglalja  magában  Isten,  a  teremtés,  a  gondviselés  és  a  bukás  bibliai 
elképzeléseinek kompromittálását?

8.  Röviden,  meg  tudják  mutatni,  hogy  a  hagyományos  módszerrel  és  nézettel 
miképpen mondható, hogy egyáltalában létezik református történelemfilozófia?

Minden ellenvetésüket abból a feltevésből kiindulva fogalmazták meg, hogy létezik a 
magyarázat, a közösség területe, ahol nem áll fenn alapvető különbség a hívő és a hitetlen 
között.  Ez  rejlik  amögött,  mikor  Masselink  védi  Hepp  „központi  igazságokról”  alkotott 
nézetét.

Részletesebben ezt a Bevezetés a rendszeres teológiába című könyvemben tárgyaltam. 
Ez benne foglaltatik a tudás fokozatairól alkotott skolasztikus nézet támogatásában Cecil De 
Boer által. Ő még a római katolikusokat is úgy értelmezi, hogy következetek a tudásfokozatok 
eme skolasztikus nézetével. Ez rejlik a „klasszikus realizmus” és a modern fenomenalizmus 
védelmében  Jesse  De Boer  által.  Akkor  hát  nem létezik  református  tényfilozófia,  logika-
filozófia,  röviden tudományfilozófia,  mely különböznék a skolasztikus nézettől? Miképpen 
indokolnák  a  tudomány  épületének  felállítását  a  Kálvin  Kollégium,  vagy  bármely  más 
református oktatási intézményben a nézetükkel?

9. S mit tesznek önök a Szentlélek általános bizonyságtételével az önök nézetével? A 
Szentlélek  biztosan  csak  az  igazságról  tesz  tanúbizonyságot.  Bizonyságot  tesz  Isten 
kijelentéséről  a  teremtett  világegyetem  minden  egyes  tényében.  Úgy  vélem,  a 
keresztyéneknek azzal  kell  bizonyságot  tenniük a hitetlenek világának,  hogy támogatják a 
Lélek eme általános bizonyságtételét. A keresztyéneknek tehát a Lélek szolgáinak kell lenni 
abban, hogy meggyőzzék a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ezt csak akkor tudják 
megtenni,  ha  megmutatják  az  embereknek:  bűn,  ha  a  teremtményt  jobban  szolgálják  és 
imádják, mint a Teremtőt. S vajon a tudósok és a filozófusok nem a teremtményt imádják, 
mikor  az  emberből,  mint  végső  viszonyítási  pontból  kiindulva  magyarázzák  a  valóságot? 
Vajon  Arisztotelész,  mint  bűnös,  nem  az  istenérzetet,  a  teremtményi  mivoltának  érzését 
próbálja meg önmagában elnyomni, mikor „bebizonyítja”, hogy létezik egy Isten, aki nem az 
ember Teremtője?

Miképpen tudják önök, ezen az alapon gátolni a Szentlelket azzal,  hogy eltörlik az 
igazság és a hamisság közötti különbséget? Ha önök az apologetika hagyományos módszerét 
védik,  akkor odaszánták magukat  a  közös,  vagy semleges  magyarázat  területének,  s  ezzel 
megsemmisítenék a Szentléleknek az igazsággal kapcsolatos bizonyságát.

379 Letter on Common Grace, 54. oldal
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Ezen a területen a Szentlélek nem tesz bizonyságot a hitetlennek a hívőn keresztül abban az értelemben, 
hogy neki el kell fordulnia a bálványoktól az élő Isten szolgálatához. Épp ellenkezőleg, ezen a területen a Lélek 
mind a hívőnek, mind a hitetlennek arról tesz bizonyságot, hogy helyesen teszik, ha hisznek Istenben. A Lélek 
mondhatni bizonyságot  tesz Kálvinnak, hogy joggal  véli Istent  az ő Teremtőjének és Bírájának.  Spinozának 
pedig arról tesz bizonyságot, hogy joggal hiszi: Isten létezése azonos az egész valósággal. Ha ez nem így lenne a 
Léleknek  Isten  tartalom nélküli  formájáról  kellene  bizonyságot  tennie.  Arról  a  tényről  kellene  bizonyságot 
tennie, hogy Isten létezik, de mindennemű utalás nélkül arra, hogy mi ennek az Istennek a természete.380

380 Letter on Common Grace, 63–64. oldal
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13. fejezet: Amszterdam és a régi Princeton381

Az előző  fejezetekben  kerestük  az  apologetika  specifikusan  református  módszerét. 
Láttuk, hogy nézetkülönbségek vannak a református emberek között a református apologetika 
természetét és értékét illetően.

Most valamennyivel többet kell mondanunk erről a dologról, főleg ami „Amszterdam” 
és a „régi Princeton” viszonyát illeti.

Masselink azt állítja, hogy az általam támogatott nézetek eltávolodást jelentenek mind 
Warfieldtől, mind Kuypertől.

Mielőtt elfogadnánk Schilder  és Van Til új apologetikáját,  jól tesszük, ha gondosan megvizsgáljuk, 
miért változtatjuk az eljárásmenetünket. Megmutatkozott, hogy még Princeton és Amszterdam gondolkodása az 
apologetikai hangsúly kérdésében különböztek egymástól, de alapjában véve egyformák voltak abban, hogy a 
kapcsolódási  pontot  az  általános  kijelentés,  konkrétabban  a  Szentlélek  kettős  kijelentése  apologetikájának 
tulajdonították. Ezzel ez az új mozgalom teljes ellentétben áll.382

Nem  volt  azonban  az  apologetikának  efféle  egyesített  református  nézete,  amiről 
Masselink azt állítja, hogy létezett. Az apologetika régi princetoni módszerét jórészt  Butler 
Analógiájából vették, ami viszont jórészt Aquinói Tamástól származott. E szerint a módszer 
szerint a természeti ember képes:

a./  kidolgozni  egy  olyan  természeti  teológiát,  ami  a  teizmust  minden  más 
valóságelméletnél valószínűbbnek mutatja, és

b./ megmutatni, hogy a keresztyénség valószínűbben igaz, mind a bűn és a megváltás 
bármely más elmélete.

1. Warfield és Kuyper

A  különbség  Warfield  és  Kuyper  között  élesen  megmutatkozik  abban,  mennyire 
eltérően értékelik a természeti teológiát.

A kérdés  az,  hogy miféle  értéket  kell  tulajdonítanunk  a  természeti  kijelentés  ama 
magyarázatának,  legyen  az  belső,  vagy  külső,  amit  az  a  természeti  ember  adott,  aki  a 
függetlenség  alapelvével  tevékenykedik.  Vajon  figyelmen  kívül  hagyható  a  különbség  a 
függetlenség alapelve, valamint a keresztyén teizmusé között oly módon, hogy az emberek 
egyetlen folyamat fogalmaival kereshessék a természeti kijelentés értelmét?383

Kuyper  tagadólag  válaszol.  A  két  végső  alapelv  elképzelése,  erősítgeti,  fogalmi 
ellentmondás.

Vagy  elismerjük,  hogy  a  természeti  alapelv  önmagában  rendelkezik  az  önmagyarázat  törvényes 
képességeivel, s várjuk, hogy általa megsemmisül a speciális alapelv, vagy azt valljuk, hogy a természeti alapelv 
mindenesetre  véges,  még konkrétabban bűnös, s  akkor a speciális  alapelvet  az engedelmesség követelésével 
mutatjuk be neki. Kuyper mondja: „Mivel a revelatio specialis előfeltételezi a tényt, hogy a természeti alapelv 
egészséges  működésében  zavar  állt  be  a  bűn  következtében,  ebből  nyilvánvalóan  következik,  hogy  ez  a 
természeti alapelv elvesztette az ítélkezés hatalmát. Bárki aki, ezt az ítélő hatalmat tulajdonítja neki,  eo ipso 
szilárdnak fogja fel, s leszámolt a speciális kijelentés ratio sufficiens-ével.”384

381 A jelen fejezet anyagának legnagyobb része a Keresztyén tudáselmélet című tanmenetből származik.
382 General Revelation and Common Grace, 182. oldal
383 Keresztyén tudáselmélet, magyar fordítás, 164. oldal
384 Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid, 2. kötet, 335. oldal
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A  gondolkodás  hatalmát  egy  éles  pengéhez  hasonlíthatjuk.  Ha  ezt  a  pengét  behelyezzük  egy 
kaszálógépbe, de olyan magasan, hogy nem éri el a füvet, nincs jó eredmény.385

Az eredmény,  mondja  Kuyper,  még  rosszabb,  mint  amit  ez  a  szemléltetés  jelezni 
képes.  Mert a bűnös emberi  gondolkodás  nem pusztán gyümölcstelen,  hanem romboló az 
igazságra nézve. A bűnös ember a speciális alapelv megsemmisítése érdekében lép fel, mikor 
az  kihívásszerűen  jön  el  hozzá.  A  természeti  alapelv  antiteista  álláspontra  helyezkedik  a 
speciális  alapelvvel  szemben  és  megpróbálja  megsemmisíteni  azt  a  logikai  manipuláció 
eszközeivel.386 A természeti  alapelvet  az  apistia  élteti,  hite  a  teremtményen,  nem pedig a 
Teremtőn  rögződik.387 Tehát  fel  fogja  használni  folytonossági  és  szakaszossági  alapelveit 
annak érdekében, hogy ezek eszközeivel megsemmisítse a Szentírás bizonyságát önmagáról. 
A  természeti  ember  tökéletesen  következetes  önmagával  és  intellektuálisan  őszinte  ezt 
cselekedve. Ő egyszerűn hű a saját alapelvéhez, mikor így cselekszik. Egy alapelv, egy első 
premissza nem bizonyítható. Ez a bizonyítás alapja. Ha egy alapelvnek bizonyítéka lenne, az 
megszűnne alapelv  lenni.388 A keresztyén  megérti,  hogy a  nem keresztyén  nem ismeri  az 
igazságot  önmagáról  és  gondolkodásának  hatalmáról.  Ezért  azt  fogja  várni,  hogy  a  nem 
keresztyén  a  saját  alapelvéből  kiindulva  megpróbálja  majd  megsemmisíteni  a  speciális 
alapelvet. Teszi ezt azzal, hogy kimondja, hogy az irracionális elem, azaz a természetfeletti, 
ugyanolyan,  mint  a mindenhol  máshol  is  megtalálható irracionális  elem.  Teszi ezt  majd a 
folytonossági  alapelvének  eszközeivel,  amikkel  a  logikai  fokozatok  rendszerévé  fogja 
elnyeletni a Szentírás követeléseit.389 Mikor te, mint keresztyén bemutatod a hitetlennek a tett 
csodák tényét, ez nem hat rá kényszerítő erővel, mert ő a saját alapelvével még csak a csodák 
lehetségességét sem ismerheti el.390

Kuyper külön kiemeli annak szükségességét, hogy a Szentírást ne csak a kijelentésről 
szóló  feljegyzésnek,  hanem magának  a  kijelentésnek tartsuk.  Senki  nem választhatja  el  a 
hideg levegőt a jégtől melyen át az jön. A Szentírás, mint kijelentés nélkül nincsen kijelentés. 
Ha valaki nem veszi magát a Szentírást kijelentésnek, akkor Origenész módszerével Platon, 
vagy Arisztotelész filozófiájánál végzi.391

Hasonlóképpen,  a  Lélek  bizonyságtételének  elképzelése  is  része  a  speciális 
alapelvnek, melynek egészét teszi meg valaki a gondolkodásának alapjául, vagy amelynek 
egészét  veti  el  a  természeti  alapelv  nevében.392 A Szentírás  fényével  lehetséges  az  ember 
számára  helyesen  olvasni  a  természetben.  E  nélkül  a  fény  nélkül  nem vagyunk  képesek 
tovább hatolni az ismeretlen Istennél, még az Aeropágoszon sem.393

Ily  módon  áll  szemben  Isten  népének  megvilágosított  tudata  a  világ  természeti 
tudatával.  A hívők számára  a  Szentírás  a  teológia  alapelve.  S mint  ilyen,  nem lehet  más 
premisszákból  levont  következtetés,  hanem  ez  az  a  premissza,  melyből  minden  más 
következtetést le kell vonni.394

Abból,  ami elhangzott,  nem szabad arra a következtetésre  jutni,  hogy Kuyper  nem 
becsülte nagyra a természetből megszerezhető istenismeretet. Ennek az ellenkezője az igaz. A 
lehetséges  legnagyobb  hangsúlyt  fekteti  arra  az  elképzelésre,  hogy  a  Biblia  nem  egy,  a 
mennyből lepottyant könyv. Természetes alapja van. Ezt a természetes alapot abban a tényben 

385 Ugyanott, 241. oldal
386 Ugyanott, 242. oldal
387 Ugyanott, 254. oldal
388 Ugyanott, 338. oldal
389 Ugyanott, 339. oldal. “Zelf toch erkent ge van uw eigen standpunt, dat wie buiten   staat, het  
werkelijk bestand van zijn eigen wezen, en dus ook van zijn rede, niet inziet en niet inzien kan.”
390 Ugyanott, 341. oldal
391 Ugyanott, 316. oldal
392 Ugyanott, 320. oldal
393 Ugyanott, 332. oldal
394 Ugyanott, 517. oldal
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találhatjuk  meg,  hogy „a  természet”  maga  is  ugyanannak  az  Istennek  a  teremtése,  aki  a 
speciális  alapelvben  eljön  az  emberhez  az  ő  megváltásáért.  Legalábbis  formálisan  tehát 
Kuyper egyetért Aquinói Tamással, mikor azt mondja, hogy a természetfeletti, vagy lelki nem 
megsemmisíti,  hanem  tökéletesíti  a  természetest.  Kuypernek  a  természetesről  és  a 
természetfelettiről  alkotott  elképzelései  azonban  meglehetősen  különböznek  Aquinói 
Tamásétól. Aquinói Tamás számára ugyanis a természetes öröklötten fogyatékos: részesül a 
nemlétezés  természetéből.  Ezért  a  bűn,  legalábbis  részben,  a  végesség  számlájára  íródik. 
Kuyper  számára  a  természetes,  ahogyan  kikerült  Isten  kezéből,  tökéletes  volt.  Meg  kell 
hagyni, végbe kellett mennie egy fejlődésnek. Történelmileg ez a fejlődés a kegyelem útján 
jött el. De ami azt illeti, a kegyelem egy „véletlen”, valami, ami a természeti beteljesedésében 
kísérőjelenség. Krisztus üdvözíteni jött ebbe a világba, s üdvözítés közben a természeti erőit a 
teljes  gyümölcsözésre  fejlesztette.  Azaz,  a kegyelem nem egyszerűsödött  le valamire,  ami 
magától  értetődően  várható,  hogy  a  természetes  fejlődése  legyen.  Aquinói  Tamás 
lépcsőzetességi motívumát felváltja a kegyelemnek, mint „véletlennek” az elképzelése, mint 
eszközé,  mely  által  a  bűn,  ami  teljesen természetellenes,  vagy a  természetes  ellentettje,  s 
rombolóan hat a természetesre, eltörölteti annak érdekében, hogy ez a valóban természetes így 
kifejeződésre juthasson.

A  természeti  ember,  aki  a  saját  alapelvével  munkálkodik,  második  természetének 
alapelvéből  kiindulva  tevékenykedve  nem  kaphat  lehetőséget  arra,  hogy  a  megváltás 
„véletlen”  jellegét  megsemmisítse.  Ezt  a  lehetőséget  akkor  kapná  meg,  ha  függetlenségre 
vonatkozó  alapelve  nem  lenne  megkérdőjelezve.  Alapelvéből  kiindulva  munkálkodván, 
mindenestül megsemmisítené a kegyelem „véletlen” jellegét. Azt tenné, amit a katolicizmus 
oly nagy mértékben megtett.  Megpróbálná megmutatni,  hogy a megváltóit  az embereknek 
várniuk  kell.  Másrészt  megmutatná,  hogy  a  megváltói  olyasmi,  aminek  nincs  határozott 
jellege a történelemben, ezért minden ember tekintheti úgy, ahogyan neki tetszik.

Most már látható, hogy amit ebben a munkában alátámasztani igyekeztünk, azt nagy 
fokban Kuyper  gondolkodása sugallta.  A különböző összetevők kölcsönös egymástól  való 
függése, melyről Kuyper oly hatékonyan beszél, mint például a speciális alapelvről, valami, 
ami látszólag a Szentírás szilárd dogmájának a lényege. Abban a pillanatban, hogy a speciális 
alapelv elemeit, például az istenség jeleit, a Lélek bizonyságtételét, vagy Krisztus szavait úgy 
állítjuk egymás mellé, mint amik nagymértékben függetlenek egymástól, a természeti ember 
lehetőséget kap, hogy megkezdje romboló munkáját. Ekkor megengedjük neki, hogy ítéletet 
mondjon  legalábbis  egy,  vagy  több  elem  vonatkozásában  az  egésztől  függetlenül.  S  ha 
megengedjük neki, hogy bármely elem hitelességét, vagy jelentését megítélhesse, ugyanúgy 
jogot kaphat arra is, hogy mindegyiket megítélhesse. Ha a természeti ember jogot kap arra, 
hogy az evangélium dokumentumait pusztán csak történelmileg megbízható bizonyságoknak 
tekintse  Krisztusról  és  az  Ő  munkájáról,  akkor  azt  fogja  követelni,  és  következetesen 
követelheti  is,  hogy  magának  Krisztusnak  is  ő  legyen  a  bírája.  Mert  csak  amennyiben 
Krisztust az Isten Fiának tekintjük, akkor mondható, hogy hitelesen azonosítja Önmagát. Ha 
nem ennek előfeltételezzük,  akkor  szavainak  nincs hatalma.  Akkor azok is  elnyelődnek a 
történelem reménytelen viszonylagosságában.

A  kritikusaim  joggal  foglalhatnák  el  magukat  Kuyper  eme  abszolutisztikus 
álláspontjával. Ez a frontális ütközés a természeti ember alapelve és az újjászületett ember 
alapelve  között  eredményezhet  mást  is,  mint  a tudomány megsemmisítését?  Warfield  úgy 
vélte, hogy igen. Ezért leegyszerűsítette Kuyper különbségtételét a kétféle tudomány között 
egy fokozatbeli különbségre. Ellenkező esetben „nem lenne semmiféle elérhető tudomány”.395

Warfield  ennek  megfelelően  tulajdonítja  a  „helyes  gondolkodásnak”  a  természeti 
kijelentés  lényegi  helyességgel  történő  értelmezését.  Ez  a  „helyes  gondolkodás”  nem  a 
keresztyén  gondolkodása.  E  az  a  gondolkodás,  mely  szembekerül  a  keresztyénséggel,  s 

395 V. ö. Warfield, “Introduction” to Beattie’s Apologetics, 1903.
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rendelkezik bizonyos mércékkel a keresztyénségtől függetlenül, melyekkel meg kell ítélnie a 
keresztyénség igazságát.

Az  ekképpen  meghatározott  jelentésű  „helyes  gondolkodásra”  hivatkozva  kéri 
Warfield annak megítélését saját magából kiindulva, hogy a keresztyénség igaz-e.

Az  egész  keresztyén  rendszert  ugyanolyan  kevéssé  találtuk  a  teljes  ihletettség  tantételén,  mint  az 
angyali jelenlétek tantételén. Ha nem lenne olyasmi, mint az ihletettség, a keresztyénség igaz lenne, s minden 
lényegi tantételéről hitelt érdemlő módon tennének bizonyságot a mi Urunk tanításainak általánosan szavahihető 
beszámolói… Az ihletettség nem a legalapvetőbb a keresztyén tantételekhez, s nem is a legelső dolog, amit 
bizonyítunk a Szentírásról. Ez az utolsó, és mindent megkoronázó tény a Szentírást illetően. A Szentírást először 
hitelesnek,  történelmileg hitelt  érdemlőnek,  általánosan megbízhatónak bizonyítjuk,  mielőtt  bizonyítanánk az 
ihletettségét.396

A „helyes gondolkodásra történő hivatkozás eme módszerének az eredménye az, hogy 
a teizmusról és a keresztyénségről csak az bizonyosodik be, hogy valószínűleg igazak.397

Természetesen nem ezt jelenti ez, hogy maga Warfield bármiféle kételyt is táplálna a 
Szentírás teljes ihletettségét illetően. Ő volt ennek az egyik legnagyobb támogatója. S nem 
vitatja Kálvin nézetét sem, aki fenntartja a természeti kijelentés világosságát, vagy azt, hogy 
minden ember rendelkezik istenérzettel.  Csakis az apologetikában akart Warfield semleges 
területen  tevékenykedni  a  hitetlennel.  Úgy  vélte,  ez  az  egyedüli  módja  annak,  hogy 
megmutassuk  a  hitetlennek:  a  teizmus  és  a  keresztyénség  objektíven  igazak.  Ő  olyan 
objektivitást keresett, mely áthidalta a szakadékot Kuyper „természeti” és speciális alapelvei 
között.

Masselink,  mikor  megpróbálja  leegyszerűsíteni  a  Kuyper  és  Warfield  közötti 
különbséget pusztán hangsúlybeli különbségre, valójában Warfield mellett teszi le a voksot. 
Lehetetlenség Kuyperrel együtt azt vallani, hogy a keresztyén és nem keresztyén alapelvek 
kölcsönösen  megsemmisítők  egymásra  nézve,  de  egyidejűleg  azt  is  vallani  Warfielddel 
együtt, hogy ezek között csak fokozatbeli különbség áll fenn.

Azt  vallván,  hogy a  „klasszikus  realizmus”  és  a  skolasztika  álláspontjai  a  valóság 
lényegében  helyes  magyarázatai,  Cecil  és  Jesse  De  Boer  valójában  szintén  Warfieldre 
szavaznak Kuyper ellenében.

Ami  engem  illet,  én  Kuyper  álláspontját  választom.  Nem  vagyok  képes  azonban 
követni őt, mikor a két alapelv egymásra nézve kölcsönösen megsemmisítő jellegéből arra 
következtet, hogy haszontalan dolog a természeti emberrel vitatkozni.

Az  arminiánus  azt  vallja,  hogy  az  emberről  alkotott  református  állásponttal  nincs 
értelme  a  prédikálásnak.  Nem lehetne,  érvel  az  arminiánus,  eljutni  a  szavak  jelentésének 
azonosságára a prédikátor és a „bűneiben és vétkeiben halott” ember között, akinek prédikál. 
A halott ember még számolni, mázsálni, és mérni sem tud. Abszolút az elszakadás közte és az 
élők között.

A  természeti  ember  eme  abszolút  halott  mivoltát  az  arminiánus  a  halottság 
fokozataival  helyettesíti  annak érdekében,  hogy felállítsa  az  igazsággal  fennálló  kapcsolat 
fokozatait.  Nem  lehetséges  abszolút  gonosz  cselekedet,  mert  akkor  maga  az  akarat  is 
megsemmisülne.  Kétértelmű,  vagy  értelmetlen,  mondja  az  arminiánus,  úgy  beszélni  a 
természeti emberről, mint aki ismeri Istent, de mégsem igazán ismeri Istent. Az ismeret az 
ismeret. Az ember vagy ismer, vagy nem ismer. Lehet, hogy többet, vagy kevesebbet ismer, 
de  ha  nem „igazán”  ismer,  akkor  egyáltalában  nem ismer.  A kálvinista  –  állítja  –  olyan 
abszolutista, aki megsemmisíti a nappal világosságát.

Erre válaszolva a kálvinista azt mondja, hogy a halottságnak nincsenek fokozatai. A 
természeti ember nem ismeri Istent. Ahhoz azonban, hogy ilyen ismeret, élet, szeretet, igaz 

396 “The Real Problem of Inspiration” a The Inspiration and Authority of the Bible-ben, 210. oldal
397 Ugyanott, 218. oldal
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istenismeret nélküli lehessen, olyannak kell lennie, aki ismeri az Istent abban az értelemben, 
hogy rendelkezik istenérzettel  (Róma 1). A természeti  ember lelki halottsága ugyanis nem 
más, mint az embernek Isten képmására történt teremtése által adott istenismeret elnyomása.

Warfieldnek  ezért  teljesen  igaza  volt,  mikor  fenntartotta,  hogy  a  keresztyénség 
védhető objektíven. S a természeti ember képes, ha nem is lelkileg, de értelemmel, felfogni az 
őt ért kihívást. De nem szembesül a kihívással mindaddig, amíg meg nem mutatjuk neki, hogy 
az ő alapelvével megsemmisítene minden igazságot és jelentést. Ezért csak akkor születik újjá 
az „ismeretre”, ha a Szentlélek megvilágosítja lelkileg, s ekkor fogadja el szeretettel azt az 
alapevet, amelyet korábban megsemmisíteni igyekezett.

2. William Brenton Greene398

Mikor Warfield a rendszeres teológia területén tevékenykedett Princetonban, egy időre 
ifj. William Brenton Greene foglalta el az Apologetika tanszék elnöki székét. Ő volt a jelen 
szerző nagyra becsült tanára.

Mindabban,  amit  írt,  Greene  a  Szentírás  vonatkozásában  a  történelmi  református 
álláspontot jelenti ki és védi nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan Warfield teszi. A Bibliáról 
beszélve ezt mondja: „Nem azért engedelmeskedünk neki, mert ésszerű, hanem azért hisszük 
ésszerűnek végtére is, mert annak „Ígéje’, Aki minden észnek a forrása”.399 Másrészről, és 
ismét csak Warfieldhez hasonlóan, Greene azért védi azt az elképzelést, hogy a Biblia, mint 
Isten  Ígéje  ésszerűnek  jeleníthető  meg  az  „ész”  számára  olyan  alapelvekből  kiindulva, 
melyeket annak a bizonyos észnek magának is, noha nem konkrétan keresztyén fogalmakkal 
magyaráz, el kell fogadnia érvényeseknek. Röviden, Greene a hagyományos, Butler püspök és 
mások által kidolgozott apologetikai módszert követi.400

Az „ész” alatt Greene „a megismerő képességet” érti, azt, „amelyik felfog, összevet, 
megítél és következtet”. Az ész eme meghatározását Charles Hodgetól veszi.  Mi ennek az 
észnek a funkciója? A válasz a következő: „A saját szféráján belül lehet a vallásos igazság 
forrása, alapja és mértéke”.401 S miután ezzel a funkcióval a vallásban általánosan rendelkezik, 
az  észnek  hasonló  a  funkciója  a  keresztyénség  vonatkozásában  is.  A  legfontosabb  tudás, 
amire az embernek szüksége van, a tudás mögött rejlik. Meg kell hagyni, az észnek a bűn és a 
végesség korlátai között kell működnie. Ám még így is megvan a maga független, ellátandó 
feladata a keresztyénséget illetően.

Mi hát az ész funkciója „a Bibliát, vagyis Isten ihletett Ígéjét illetően”?402 A válasz:

Mert mindenért, ami logikailag megelőzi a Szentírást, mint például Isten lénye és személyisége, az írott 
kijelentés szükségessége, stb. a filozófiához, a tiszta és egyszerű gondolkodáshoz kell visszamennünk. Ezt még a 
katolikusok  is  elismerik…  Ez  nyilvánvalóan  igaz.  S  jóllehet  a  gondolkodás  nem  tévedhetetlen,  mégis,  a 
kijelentést megelőzve, amint láttuk, a vizsgálat egyetlen eszköze. Ezért mondta helyesen Henry B. Smith: „Ha 
nem tudjuk bevehetetlen alapokon megvetni a keresztyén rendszer alapjait és külső kivitelezését, ha nem tudjuk 
megmutatni a csodák és a kijelentés lehetségességét, ha nem tudjuk bizonyítani, abszolút módon bizonyítani… 
minden dolog bölcs, intelligens, személyes Kormányzójának létezését, akkor beleolvadunk a hálátlanságba, vagy 
átadatunk egy alaptalan hiedelemnek. Ha nem tudjuk lerendezni ezeket a pontokat a nyílt tárgyalás területén, 
akkor egyáltalában nem leszünk képesek ezeket lerendezni.” Az sem mondható, hogy a gondolkodás eredményei 
bizonyosak lesznek, mert  miután nem képes felfedezni a kijelentés igazságait,  annak szükségszerűségét  sem 

398 A jelen fejezet további része a Keresztyén tudáselmélet című tanmenetemből származik. (Nem azonos a 
magyar fordításban is olvasható, hasonló című könyvvel – a ford.)
399 Christian Doctrine, Philadelphia, 1905, 12. oldal
400 Ajánl egy kitűnő apologetikai könyvet, George P. Fisher The Grounds of Theistic and Christian Belief 
értekezését. Teszi ezt a “The Function of Reason in Christianity” címmel, a Presbyterian and Reformed Review, 
című lapban megjelent cikkben, 1895, 481. és azt követő oldalak.
401 Idézett mű, 481. oldal
402 Idézett mű, 489. oldal
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képes bizonyítani.  Az ember lehet  túl  beteg,  vagy túl  tudatlan ahhoz, hogy megtalálja  a számára szükséges 
orvosságot, de mégsem annyira beteg, vagy tudatlan, hogy ne tudná, mire van szüksége.

A gondolkodásnak kell megítélni annak bizonyítékát, hogy a Szentírás Isten Ígéje-e, s hogy ekképpen 
fogadja-e a szavahihetősége alapján. Az ebbe vetett hit irracionális, és lehetetlen bizonyíték nélkül, mert a hit 
egyetértést foglal magában, az egyetértés pedig a bizonyítékok által létrehozott meggyőződés…

Majd megint:

A gondolkodásnak  kell  különbséget  tennie  a  Szentírás  magyarázatai  között  annak  vonatkozásában, 
hogy  mi  múlja  felül  a  gondolkodást  abban  a  valódi  értelemben,  hogy  túl  van  rajta,  és  mi  múlja  felül  a 
gondolkodást abban a rossz értelemben, hogy nem áll vele kapcsolatban, vagy azzal ellentétes. A többi említett 
dologgal nem kell foglalkoznunk.403

Egy  négy  részből  álló,  Metaphysics  of  Christian  Apologetics (A  keresztyén 
apologetikai  metafizikája)  című  cikksorozatban  (Presbyterian  and  Reformed  Review,  1898) 
hasonló az álláspontja a most  tárgyalthoz.  Ennek a sorozatban az első cikkében Greene a 
Valóság szubjektumával foglalkozik. Ő mondja:

A keresztyén apologetika az a teológiai tudományág,  mely bemutatja a gondolkodás számára annak 
bizonyítékait,  hogy a keresztyénség a természetfeletti,  a hiteles,  a végső vallás mind a mi számunkra,  mind 
minden ember számára, egyszóval, az abszolút vallás.404

A metafizika pedig,  azaz  „az elsődleges  és  alapvető igazságok tudománya”.  Ennek megfelelően  az 
apologetika metafizikájának kell felállítani a gondolkodás számára azokat az alapelveket, melyek nem pusztán 
az  egyetemes  igazságok,  de  konkrétan  azon  igazságok  alapelvei,  melyek  sajátos  viszonyt  tartanak  fenn  a 
keresztyénséggel.  Az igazságok, melyekkel az apologetika metafizikája foglalkozik, olyan igazságok, melyek 
„függetlenek a keresztyén  kijelentéstől”,  azonban mégis „annak, s  azzal  együtt  az abszolút védelmének is a 
feltételei”.405

Efféle igazság összesen négy fajta létezik:

(1) A valóság, vagy igazság, amit mi valóságos létezésnek nevezünk, szubsztanciát foglal magában, 
ezért nem pusztán a megjelenések egymást követő láncolata. (2) A kettősség, vagy igazság, ami két lényegileg 
eltérő dolog,  elme és anyag  szubsztanciája.  (3) A személyiség,  vagy az elme, mint intelligens,  szándékosan 
öntudatos entitások valódi létezésének az igazsága. (4) A halhatatlanság, vagy igazság, ami a valódi létezésre 
alkalmas öntudatos elme, vagy személy a testtől függetlenül, azaz a halál utáni életben. Eme igazságok közül, 
amint annak láthatóan nyilvánvalóknak kell lenni, valamennyi ismerhető a keresztyén kijelentést megelőzően is, 
továbbá valamennyi nélkülözhetetlen annak bizonyításához, sőt a megértéséhez is.406

A  fentiekben  vázolt  Valóság  megerősítéséhez  hivatkozni  kell  „a  tudat 
szavahihetőségére”.  S  „a  tudat  bizonyságtétele  szavahihetőségének  tagadása  a  valóság 
vonatkozásában végzetes”.407

A kettősség címszó alatt Greene először megpróbálja cáfolni a materializmus állításait. 
A  materializmus,  állítja,  „előfeltételezi  azt  az  elmét,  amit  megsemmisítene”.408Azután 
megpróbálja cáfolni az idealizmust. „A logika nem gondolhatja ki a létezést”, és „a logika 
magában foglal egy logikával foglalkozót is”.409 A pszichológiai idealizmus „meggyalázza a 
tudatot”.410 Harmadszor,  megpróbálja  megcáfolni  az  idealista  materializmust.  „A  lélek 

403 Idézett mű, 499. oldal
404 Idézett mű, 60. oldal
405 Idézett mű, 62. oldal
406 Idézett mű, 62. oldal
407 Ugyanott, 81. oldal
408 Ugyanott, 268. oldal
409 Ugyanott, 271. oldal
410 Ugyanott, 275. oldal
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valósága  a  tudomány  feltétele.”411 Greene  megpróbálja  pozitív  módon  bizonyítani  a 
kettősséget.  „Az  érzéki  felfogás  láthatóan  maga  után  vonja.”412 „Ez  volt  a  faj  működő 
hipotézise, és most is az.”413 A józan ész verdiktje vélelmezetten igazzá teszi.414 Rendelkezik 
„öröklött  ésszerűséggel”.  „A kettősség az egyetlen  valóságelmélet,  mely bármilyen  valódi 
jelentőséget ad az életnek, sőt a létezésnek.”415

Ami  a  személyiséget  illeti,  a  gondolkodás  előfeltételezi  azt,  és  „nélküle 
irracionális”.416 „A bizonyítás terhe azok vállán nyugszik, akik tagadnák a személyiséget.”417 

A személyiség magától értetődő.418

Mikor  az  erkölcsiséggel  foglalkozik,  Greene  megmutatja,  hogy  egy  „objektív, 
kötelező ideál” tagadása az abszurditásban ér véget.419 A bizonyítás terhe azokra nehezedik, 
akik tagadnának egy efféle ideált.420 Az emberek rendelkeznek „az igazságosság világos és 
megkülönböztetett érzésével”.421

Rátérünk most Greene professzor fontos cikkére a „Természetfelettiről”. Ez a Biblical  
and  Theological  Studies-ben jelent  meg,  melyet  a  Princetoni  Szeminárium  százéves 
évfordulóján adtak ki (New York, 1912).

Mit  értünk  a  „természetfeletti”  alatt?  Ez  „létezés,  mely  az  egész  természet 
szekvenciája  felett  áll,  legyen  az  fizikai,  vagy lelki.  Lényeg,  melynek  nincs  oka,  s  nincs 
meghatározva  sem  fizikailag  és  szükségszerűen,  mint  a  fizikai  természet  esetén,  sem 
racionálisan  és  szabadon,  mint  a  lelki  természet  esetén.  Egyszóval,  egyedi  valóság,  mely 
egyediségének  lényege  az,  hogy  ez  a  valóság  nem  okozott,  önálló,  és  független.  Ezt  a 
természetfelettit  nevezzük  végtelennek  a  korlátai  hiányának  jelölése  végett.  Nevezzük 
abszolútnak  is,  hogy  kifejezzük  a  tökéletes  függetlenségét  mind  a  létezése,  mind  a 
tevékenysége  terén.  S  nevezzük  feltétlennek  is,  hogy kihangsúlyozzuk  a  függetlenségét  a 
szükségszerű viszonytól.”422 „Létezik ez? Megnyilvánul? Milyen a természete? Ha személy, 
képes közvetlenül megmutatkozni? Ezeket a kérdéseket fogjuk feltenni.”423

A. A természetfeletti valósága

A pozitivizmus, a monizmus és a pluralizmus egyaránt fenntarthatatlannak látszanak. 
Vajon akkor nem kell összeszednünk a maradék hipotéziseket a természetfelettiről „legalábbis 
azzal az előfeltevéssel, hogy igaz? Valamiféle, a világegyetemes ténylegesen megmagyarázó 
világnézetnek léteznie kell,  és úgy tűnik,  ez az egyedüli  lehetőség.”424 „Ezt az előfeltevést 
erősíti meg az a tény, hogy a természetfeletti keresztyén tantétele, ha az igaz, kielégítené az 
összes feltételt.”425 „Emellett a természetfeletti keresztyén tantétele kielégítő hipotézis mind a 
tények,  mind  a  logika  tekintetében.”426 Ez  az  egyetlen  hipotézis,  mely  „nem  bizonyult 
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tarthatatlannak”.427 Emellett „a legtöbb filozófiai iskola is a természetfeletti mellett teszi le a 
voksát”.428 Az „nem annyira túlzó állítás, hogy a filozófia egészében véve a természetfeletti 
valóságos mivoltára szavaz, ha nem is a keresztyén tanítás pontos formájában, de abban, ami 
az megközelíti és a felé hajlik. Ha a korlátaink nem gátolnának meg benne, semmi sem lenne 
könnyebb,  mint  kimutatni  és  megerősíteni  ezt  a  kijelentést  a  filozófia  olyan  mestereinek 
munkáiból, mint Platon, Arisztotelész, Cicero, Bacon, Descartes, Berkeley, Kant, Hamilton, 
Lotze  és  sokan  mások.”429 Emellett  a  vallásnak  is  szüksége  van  a  természetfeletti 
elképzelésére. S végül, a természetfeletti a gondolkodás szükségessége.430 A gondolkodásnak 
szüksége  van  az  oksági  elképzelésre.  A  gondolkodás  megköveteli,  hogy  mikor  a 
cselekedetekre  gondolunk,  gondoljunk  a  cselekvőre  is.  A  véges  minden  gondolata 
előfeltételezi  a  természetfelettit.431 A  véges  birodalmában  a  gondolkodásunk  alapelveit 
megbízhatóknak  találtuk.  „Ha  tehát  ezeket  az  alapelveket  megbízhatóknak  találtuk  a 
természetes, vagy a véges birodalmában, miért ne bíznánk bennük a természetfeletti, vagy a 
végtelen birodalmában is?”432 S a természetfelettinek kell lenni a legmélyebb valóságnak. „Ha 
képesek vagyunk bármi mélyebbet találni benne és így bizonyítani annak létezését konkrétan, 
akkor csak azt szabad bizonyítanunk, hogy nem a természetfeletti volt az, aminek a létezését 
bizonyítottuk. Mert magánál a természeténél fogva a természetfeletti nem alkalmas a formális 
bemutatásra.”433

B. A természetfeletti megnyilatkozása

Megnyilatkozott-e  a  természetfeletti  úgy,  hogy  „bár  tette  ezt  részlegesen,  mégis 
megismerhetővé  vált  a  számunkra,  és  meg is  ismertük”?434 „Nincs  a priori  lehetetlensége 
annak, hogy a természetfelettinek ki kell jelentenie magát, és kijelentettként ismertnek kell 
lennie. Ezt elismerve csak a puszta létezését erősítettük meg, s ebből nem következik, hogy 
többet  nem  is  lehet  megerősíteni.”435 „A  természetfeletti  valósága  nem  ismerhető,  s 
egyidejűleg a természete sem ismert bizonyos fokig.”436 „Ismervén a természetfeletti létezését, 
olyannak  ismerjük,  akinek  természete  önmagát  kijelenteni.”437 Ezt  nem  szabad  monista 
módon érteni.  „Mégis,  a  véges lény felé,  ezzel  a benne történő megnyilatkozás  felé  néző 
Végtelen Lény az, ami az alapjául és a feltételéül szolgálhat.”438

C. A természetfeletti személyes mivolta

a.  „A természetfeletti  lehet  személyes.”439 Olyasféle  „meghatározás  nélkül,  mint  a 
személyiség, a természetfeletti nem volna lehetséges.”440

427 Ugyanott, 169. oldal
428 Ugyanott
429 Ugyanott, 170. oldal
430 Ugyanott, 173. oldal
431 Ugyanott, 174. oldal
432 Ugyanott, 176. oldal
433 Ugyanott, 180. oldal. Ezen a ponton Greene professzor több más ponthoz hasonlóan valójában az 
előfeltevésekből származó érveket használja.
434 Ugyanott, 182. oldal
435 Ugyanott, 186. oldal
436 Ugyanott
437 Ugyanott, 187. oldal
438 Ugyanott
439 Ugyanott, 190. oldal
440 Ugyanott, 190. oldal

219



b. „Miután lennie kell valódi természetfelettinek, annak legalábbis személyesnek kell 
lennie.”441

1.  Ez  azért  van  így,  mert  a  természetfelettinek  benne  kell  lennie  „az  ős-ok 
természetében”.442

2. Ez következik az „oksági hasonlóság” törvényéből.443

3.  Ez  következik  „az  egyetemes  fejlődés  törvényéből”  is.444 „Honnan  származna 
minden élőnek ez  az  egyetemes  tendenciája  a  személyiség  felé,  ha nem a  világ  törvénye 
lenne,  s  honnan  származna  ez  a  törvény,  ha  a  világ  Oka  személytelen  volna?  S  ha  a 
személyiség  tartalmazza  az  ember  felsőbbrendűségét  az  alacsonyabb  rendű  teremtéssel 
szemben, akkor vajon híjával lehet ez a felsőbbrendűség a legfelsőbb Lényben?”445

c. „A természetfeletti, noha legalábbis személyesnek kell lennie, nem lehet magasabb 
rendű  a  személyesnél.”446 „A  személyiség  az  összes  létezési  forma  közül  a  legmagasabb 
rendű.”447

D. A természetfeletti személyes, vagy közvetlen megnyilatkozása

Ezalatt  olyan  megnyilatkozást  értünk,  mely  olyan  közvetlen  kommunikáció  a  természetfelettitől, 
amilyen a Tízparancsolat is. Olyan természetfeletti cselekedeteket, mint a csodák, amelyeknek ha végbemennek, 
lenniük kell. Olyan természetfeletti cselekedetet, mint amilyen az újjászületés is, ami ha valóságos cselekedet, 
akkor nyilvánvalóan ilyen. Olyan természetfeletti személyt, mint amilyen Krisztus, Aki nem is lehet más, ha az, 
Akinek mondják, egyszerre az Isten Fia és az Emberfia.448

A vizsgált esetekben „eszköz nem használatos, és nincs közvetítő közeg”.449 „De akkor 
végbemehettek  ezek?  Ez  a  kérdések  kérdése  a  keresztyén  számára.  Ha  nem,  akkor  a 
keresztyénség hazugság.”450 „Nemcsak a keresztyénség, de minden magasabb rendű vallás is 
kockán  forog.”451 Bűnösökként  „éreznünk  kell,  hogy  Maga  Isten  van  közöttünk”.452 „A 
természetfelettinek  még  a  teremtésben  tett  benyomását   is,  ha  tartósnak  kell  maradnia, 
szükséges természetfeletti beavatkozásokkal mélyíteni a történelem során.”453 „A józan ész azt 
diktálja,  hogy egy hatást  csak  annyiban  lehet  egy  konkrét  esethez  kötni,  amennyiben  azt 
reprodukálja,  ami  annak  az  esetnek  a  megkülönböztető  jellemzője.  Ebből  ered  az  a 
szükségszerű következtetés, hogy ha a természetfeletti Személy kijelenti Magát, a kijelentés 
időnként mindenesetre felette áll majd a természetnek, és azzal nem összeegyeztethető, vagy 
egyenesen ellentétes lesz. Ennek megfelelően, ha az efféle kijelentés mindenestől természetes 
is lenne, bár, amint láttuk, előfeltételezné, ezáltal közvetve kijelentené is a természetfelettit, a 
gondolkodás  vonakodna  azt  valóban  természetfelettinek  elismerni.  Noha  természetfeletti 
lenne,  nem  lehetne  bizonyossággal  természetfelettinek  tartani.”454 „A  természetfeletti 
Személynek természetbe, valamint a fölé és azzal ellentétben történő beavatkozásába vetett 
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hit  nélkülözhetetlen  eme  önkijelentés  valóságáról  való  meggyőződéshez.  Efféle 
beavatkozások nélkül az utóbbit nem lehetne tévedhetetlennek elismerni.”455

Eljutottunk tehát a csodák speciális kérdéséhez. Ezek lehetségesek? Felismerhetőek? 
Nem  válaszolhatjuk  meg  ezeket  a  kérdéseket  a  priori  megfontolásokból  kiindulva.  „A 
természet  egyformasága  mellett,  vagy  ellene  csak  abból  kiindulva  érvelhetünk,  hogy 
milyennek találtuk a természetet és a természetfelettit. Ezt megelőzően ugyanannyi érv szól 
amellett, hogy a természetnek egyöntetűnek kell lennie, mint amennyi érv szól amellett, hogy 
sokrétűnek,  ez  pedig  nem  magyarázat.  Ebben  az  esetben  nincsen  szükségesség.”456 „Az 
ellenkező sem nyer  semmit,  ha elismerjük,  hogy a természet  egyformasága  soha nem lett 
megszakítva. Ha így lenne, akkor sem következtethetnénk soha arra, hogy ez nem is történhet 
meg semmikor. A következtetés az egyedi tényekből kiindulva, bármennyire nagy számúak is 
legyenek azok, nem adhatják meg a szükségszerű igazságot.”457 A természet egyformasága 
„nem alapelv, hanem csak egy működésmód megnevezése”.458 Ez csak azt mondja el, hogy 
„ugyanazok  az  okok  ugyanazon  körülmények  között  működve  ugyanazokkal  az 
eredményekkel  járnak”.  Ez  az  egyetlen  alapelv,  az  egyetlen  végső  igazság,  az  egyetlen 
magváltozhatatlan törvény ebben az esetben.  S mi van ebben, ami bármikor meggátolná a 
természetfeletti személyes beavatkozását?”459

Végeredményben elmondható:
1.  A  természetfeletti  beavatkozások  elvont  lehetségessége  a  természet  menetébe 

racionálisan nem kérdőjelezhető meg.460

2. Ez a lehetségesség sokkal világosabbá válik annak a ténynek a tekintetében, hogy a 
természetfeletti,  amint  már  megmutattuk,  egy  Személy,  aki  állandóan  tevékenykedik  a 
természetben  és  a  természeten  át.461 Egy  lény,  amelyik  képes  eszközöket  használni, 
természetesen a saját kezeivel munkálkodik.462

3. Valószínűleg a természetfeletti is így fog tenni. Ez abból a tényből következik, hogy 
Ő személy.463

4.  Ezt  a  végkövetkeztetést  nagyon  megerősíti  az  a  megfontolás,  hogy a  természet 
látszólag a természetfeletti Személy eme nézetével lett megalkotva.464

5.  Nekünk  azonban  nem  szabad  a  fentiekhez  hasonló  következtetésekre 
hagyatkoznunk,  látsszanak  azok  bármennyire  megbízhatóknak.  Tudjuk,  hogy  a 
természetfeletti tisztán személyes módon cselekedett.465

6. A vallás progresszív fejlődése megmagyarázhatatlan, amíg a természetfeletti nem 
nyilatkozik  meg  továbbra  is  ezen  a  módon.  A  vallás,  legalábbis  a  legmagasabb  rendű 
formáiban,  előfeltételezi  nemcsak  a  lehetségességét,  vagy akár  a  valószínűségét,  hanem a 
tényét is a természetfeletti efféle személyes megnyilatkozásának.466 Lehetséges, hogy a vallás 
csak legünnepélyesebb az összes káprázat közül? Ha így van, akkor nincs nagyobb titok a 
tartósságánál. Semmi sem volt képes legyőzni, pedig önmaga a semmin alapszik.467
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7.  Ezt  a  végkövetkeztetést  nagyon  megerősíti  a  tény,  miszerint  az  emberi  fejlődés 
menetét megszakította és megrontotta a bűn.468

8. Vajon akkor a közvetlen és kizárólagos természetfeletti cselekedetek, amilyeneket a 
csodák névvel illetünk nem hívhatják-e fel a figyelmet mind az Isten kegyelmével kapcsolatos 
jó híreket hozó hírnökökre, s nem hitelesíthetik-e őket, mint az Ő küldötteit, bizonyságot téve 
ezzel a nyilatkozataik igazságáról?469

9. Azt sem lehet mondani, hogy ha a természetfeletti ily módon közvetlenül avatkozna 
be  a  természetfelettibe,  akkor  ezeket  a  megnyilatkozásokat  nem  vennénk  észre.  A 
személyiséget a személyiség közvetlenül ismeri, különösen, ha erkölcsi vonzalom áll fenn a 
személyek között.470

Mi hát a végeredménye ennek az értekezésnek? Nem az, hogy a keresztyénség tehát 
természetfeletti  vallás.  Ezt  a  megfelelő  bizonyítékokkal  kell  eldönteni.  Az  út  azonban 
megnyílt, s ez az egyetlen útja e bizonyíték korrekt elbírálásának. S ezt megtettük abban, hogy 
megerősítettük a természetfeletti létezésének valóságosságát, a természeten keresztül történő 
megnyilatkozását, a személyiségét, valamint a lehetségességét, sőt valószínűségét a személyes 
beavatkozásának a természet menetébe. Igaz, hogy ezek közül semmi sem volt a szó szoros 
értelmében bemutatva. Ám az eset természeténél fogva ez lehetetlen is. Miután Ő Maga az 
alapja  és  bizonyítéka  mindennek,  ezért  semmi  sincs,  ami  a  természetfeletti  alapja  és 
bizonyítéka  lehetne.  Miután  azonban  egy  épület  szükségszerű  bizonyítéka  az  alapjának, 
melyen  áll,  így  az  egész  természet,  és  különösen  az,  ami  a  legmagasabb  rendű,  és 
legbiztosabb  benne,  nevezetesen  a  gondolkodás,  megköveteli  az  elhangzottak  alapján  a 
természetfeletti valóságát. Ennek megmutatása a legtöbb, ami megmutatható, de önmagában 
elégséges is.471

Greene álláspontjának csak nagyon  rövid összefoglalóját  vázoltuk  fel.  A módszere 
világosan  hasonlít  Warfieldéhez.  Nála  is  a  gondolkodásnak  ugyanazzal  az  elképzelésével 
találkozunk az újjászületés kérdésétől külön, ami képes az általános kijelentést lényegében 
helyesen magyarázni. S ugyanezt a képességet és funkciót tulajdonítja a gondolkodásnak a 
speciális  kijelentés  tényszerűségének megállapítása  során.  Mikor  Greene a  természetfeletti 
létezésének elvont lehetségességéből indul ki, majd annak valószínűségével folytatja, s végül 
eljut  a  megjelenésének  ténylegességéhez,  akkor  a  természeti  ember  kategóriáit  használja 
anélkül,  hogy azokat  próbára tenné.  Megpróbálja felkészíteni az embereket az evangélium 
elfogadására annak megmutatásával, hogy az evangélium lehetséges, valószínű, és tényleges a 
természeti ember folytonossági és szakaszossági alapelveiből kiindulva.

Ez  a  közismert  ragaszkodás  ahhoz,  hogy  az  apologetikának  semleges  módon  kell 
foglalkoznia az olyan kérdésekkel, mint Isten létezése, és a keresztyénség tényei, ami jellemzi 
a régi Princeton apologetikáját. S ez a típusú apologetika az, amit határozottan elvet Kuyper 
az Encyclopedia of Sacred Theology (A szent teológia enciklopédiája) című munkájában, mint 
összhangban  nem  állót  a  református  hit  alapelveivel.  Nehéz  meglátni,  miképpen  képes 
Masselink leegyszerűsíteni a Princeton és az Amszterdam közötti különbséget a hangsúlyra, 
és az apologetika mindkettő által használt egyetlen történelmi módszeréről beszélni.

3. Floyd E. Hamilton

A régi princetoni megközelítés az apologetikában könnyen meglátható nt.  Floyd E. 
Hamilton The Basis of the Christian Faith (A keresztyén hit alapja), New York, 1927. című 
könyvéből.  Ennek előszavában  írja  Hamilton:  „Külön köszönet  illeti  dr.  William Brenton 
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Greenet, a Princeton Teológiai Szeminárium volt professzorát az egész könyv áttekintésében 
és kritikai észrevételezésében nyújtott segítségéért”.472

Az első fejezetben Hamilton az emberi gondolkodással foglalkozik.

Mielőtt megpróbálhatnánk bizonyítani Isten létezését, vagy a keresztyénség igazságainak tárgyalását, 
meg  kell  mutatnunk,  hogy  létezik  a  lélek  a  testtől  elkülönülten.  Meg  kell  mutatnunk,  hogy  gondolkodási 
folyamatainkban  meg  lehet  bízni,  s  érvényes  jogunk  van  az  észleleteinkből  kiindulva  gondolkodni  az 
észleleteink  mögött  álló  valóságos  világról.  S  azt  is  meg kell  mutatnunk,  hogy mikor  azokat  a  kérdéseket 
tárgyaljuk, mint Isten létezése, s annak lehetségessége, hogy kijelentést adott az embernek egy Könyvben, akkor 
valójában  olyan  kérdésekkel  foglalkozunk,  melyek  tulajdonképpen az  ember  gondolkodás  hatósugarán  belül 
állnak. Mindenekelőtt tehát a lélek létezésének kérdését kell tárgyalnunk.473

Az emberi elme nem pusztán tudatfolyamatnak mutatkozik. „Ez aktív közreműködő, 
nem pusztán passzív szubsztancia.”474

Ebből indulunk hát ki. Megtaláltuk és azonosítottuk önmagunkat:  „Itt mindenesetre 
rendelkezünk valósággal.”475

Meghatározván  a  valódi  énünket,  megvizsgáljuk  a  gondolkodási  folyamatunkat. 
Kapjuk az észleleteket. Ezeket befogadván az elménk többé már nem üres.

E tér-idő formák mellett,  melyeket az elme felhasznál a gondolkodási folyamatban, 
léteznek bizonyos egyéb, „az elme által szült”, vagy belső elképzelések, melyeket az elme az 
észleletek  befogadásakor  kezdeményez.  Ezeknek  csak  két  csoportját  említjük,  melyek 
különösen  lényegesek  a  számunkra  ebben  az  elemzésben.  Ezek  a  „létezés”  és  az  „ok” 
elképzelései. Nem gondolkodhatunk anélkül, hogy nem tudatosan ne feltételeznénk valaminek 
a létezését. Mikor befogadunk egy észleletet, az elménk feltételezi az észlelet valóságosságát, 
valamint  annak  a  ténynek  a  valóságosságát,  hogy  befogadjuk  azt.  Mikor  gondolkodunk, 
feltételezzük legalább a gondolkodó elme valóságosságát. A létezés eme elképzelése látszólag 
így húzódik meg minden gondolkodás mögött, s előfeltevése a gondolkodásnak. Ezt illetjük a 
„létezés” névvel. Ezt az elképzelést nem az érzékszerveken keresztül kapjuk, hanem magából 
az elméből ered az észleletek következtében.

Mikor az agy befogad egy észleletet, feltételezi, hogy van oka ennek az észleletnek. Lehet, hogy nem 
képes  megmondani,  mi  ez  az  ok,  de  soha  nem kételkedik  abban,  hogy létezik  ez  az  ok.  Ez  nem egy,  az 
érzékszerveken keresztül az elmébe jutó elképzelés, hanem az észlelet felbukkanásából fakad.476

Így mi magunk vagyunk a valóságos kiindulópont, s rendelkezünk az ok elképzelésével, ami hídként 
működik közöttünk és a külvilág között. Most már képesek vagyunk ítéleteket mondani a külvilágról. „De mikor 
megbízható ez ítélet?”477 Amikor a gondolkodás törvényeivel  összhangban lett  meghozva.  Elméinknek, és a 
tényeknek, melyekkel foglalkoznak, normálisaknak kell lenniük. Az elméinknek rendelkezniük kell a szükséges 
tényekkel.  Elméinknek  nem  szabad  logikai  álokoskodásokba  merülni.478 Ha  gondosságot  gyakorolunk  „a 
gondolkodás  folyamatának  ellenőrzésében,  akkor  az  összes  szokásos  körülmény  között  megbízhatunk  a 
gondolkodás folyamatában”.479

A gondolkodás nem folytatódhat nem törődve a tényekkel. S „vannak dolgok, melyek kívül esnek a 
gondolkodás birodalmán”.480 Ekképpen érzelmeinket is kordában kell tartani.

Ezekkel a felügyelt  korlátozásokkal és tökéletlenségekkel  azonban még mindig széles terület marad 
fenn  az  elme  tevékenysége  számára.  Az  elme  képes  összeszedni  az  összes  bizonyítékot,  melyek  az 
érzékszerveken keresztül jutnak el hozzánk, és képes azokról gondolkodni, felépítvén ezzel a logikai igazság 

472 9. oldal
473 Idézett mű, 15. oldal
474 19. oldal
475 Ugyanott
476 21-22. oldal
477 25. oldal
478 Ugyanott
479 26. oldal
480 27. oldal
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ragyogó szerkezetét. Joga van arra, hogy vegye a hozzá az érzékszerveken át eljutó tényeket, és lépcsőfokokként 
használja azokat a mögöttük álló ok birodalmába vezető úton. Az elme válik az elmének bemutatott bizonyíték 
bírájává az Istentől az embernek adott természetfeletti kijelentés átadásának támogatásában. Ha azonban az elme 
ennek a bizonyítéknak a mérlegelése után úgy dönt, hogy ilyen kijelentés adatott az embernek, akkor többé már 
nincs  joga  bíróként  fellépni  annak  eldöntésében,  hogy vajon  az  ebben  a  kijelentésben  megtestesülő  dolgok 
ésszerűek-e, mert a dolgok természetében, ha ez Istentől jött kijelentés volt, olyan dolgokkal fog foglalkozni, 
melyek  nem fedezhetők  fel  a  nem támogatott  emberi  gondolkodás  által.  Mivel  az  elmének nincs  tényleges 
tapasztalata azokban a dolgokban, melyek nem az érzékszerveken keresztül jutnak el hozzá, nincs joga tagadni 
azt az igazságot, ami a kijelentés útján ér el hozzá abból a birodalomból, ahol az érzékszervi felfogás lehetetlen. 
A kijelentést illetően az emberi  gondolkodás törvényes szférája  a kijelentést támogató bizonyíték vizsgálata, 
majd a döntés meghozatala a kijelentést illetően.481

A második fejezetben Hamilton meghív minket,  hogy kövessük őt „az ok általunk 
felépített  hídján át”  önmagunktól  a külvilágba.  A harmadikban ugyanezen a hídon még a 
világon túlra, Istenhez is elvezet minket. Tudjuk, hogy „minket valaki másnak kellett okoznia, 
aki  rajtunk  kívül  álló,  és  elegendő  hatalma  van  a  lelkeink  létrehozására,  melyek  ennek 
megfigyelt hatása”.482 Ez megadja nekünk „az első láncszemet Isten létezése bizonyítékának 
láncolatában”.483 A többi láncszem egyenként kovácsoltatik és forraszttatik hozzá ehhez az 
elsőhöz. Létezik rend a világegyetemben.484 Van benne cél.485 Magában az emberben is van 
akarat. Akkor vajon nincs Akarat a világegyetem mögött?486 Az embernek van lelkiismerete. 
Ez „az elme bizonyos belső jellemzője, ami lehetővé teszi a gondolkodási képességet elért 
korú személy számára, hogy megítélje az elme elé tárt bármely cselekedet menetének jó, vagy 
rossz mivoltát”.487 „Vajon akkor nem jutunk arra a következtetésre  Bordon P.  Browne-nal 
együtt, hogy az embernek van erkölcsi Teremtője?”488

Az előbbi  érvek  annyira  világosak,  hogy a  végkövetkeztetés  elkerülhetetlen.  A  gondolkodó  ember 
számára nincs más alternatíva, mint hogy arcra boruljon az előtt a csodálatos Lény előtt, Aki őt teremtette, és 
imádja Őt. Tartsuk észben, hogy az itt felsorolt érvek halmozódók. Mindegyik tesz bizonyítékot az előzőekhez, s 
erejüket csak akkor érezzük, ha valamennyit együttesen vesszük.489

Azaz, a teizmust állítólagosan a gondolkodás semleges folyamatával erősítettük meg. 
Amint már korábban jeleztük, az efféle teizmus nem a Szentírás teizmusa.  Kálvin eljárása 
Hamiltonénak a teljes ellentettje. Descartest és másokat követve Hamilton úgy véli: az ember 
képes azonosítani  önmagát  önmagából  kiindulva.  Kálvin azt  mondja,  hogy az én ismerete 
közvetlenül  előfeltételezi  az  én  viszonyát  Istennel,  a  Teremtővel.  A  nyílt  véletlen 
birodalmában az emberi én azonosítása nem lehetséges. S az ok semmiféle hídja nem állítható 
fel aközött, ami nem azonosítható (az én), valamint aközött, ami szintén nem azonosítható (a 
külvilág).  Az okság elképzelése nem tekinthető  önmagában értelmesnek annak érdekében, 
hogy ezzel, mint eszközzel mutassuk meg: Isten teremtette a világot. Ha Isten teremtette a 
világot, akkor az okság elképzelését a világban a származtatott természetéből kiindulva kell 
meghatározni.  Ha  először  azt  feltételezzük,  hogy  Isten  nélkül  működik,  utólag  már  nem 
mutatható meg, hogy csak az Istentől függően működik.

Ugyanez a dolog mondható el a rend, a cél és az erkölcsiség elképzeléséről. Ha ezek 
közül bármelyik képes Istentől függetlenül működni a kezdetben,  akkor mi szükségük van 
Istenre egyáltalán?
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Sőt,  miképpen  lesznek  ezek  a  különböző  független  entitások  egyetlen  láncolatba 
kovácsolva?  Miképpen  lesz  halmozódó  ereje  az  érvsorozatnak,  ha  a  sorozatban  az  egyes 
érveknek semmi erejük sincs?

Az egész követett eljárás nincs összhangban a református hit alapelvével. Csak Isten 
világosságában  van  bármilyen  világosság.  A  zsoltáros  (Zsolt94)  arra  tanít  minket,  hogy 
fentről, Istentől kezdjük ahelyett, hogy alulról, az embertől kezdenénk. Ha egy teremtmény, 
aki  származtatott,  ismer,  akkor  mennyivel  jobban  fog  ismerni  az  eredet?  Ez  a  zsoltáros 
módszere. Descartes azt feltételezi, hogy az ember, mint eredeti ismer, aztán pedig Isten is 
ismer.  Ha az ember tudását a kezdetektől fogva nem Isten tudásától függőként határozzák 
meg, akkor soha nem is lehetséges.

Az arminiánus és a katolikus gondolkodással megegyező olyan módszert használni, 
amilyet Hamilton úr használ. Ha egyszer a függetlenség üdvözölt dolog a teológiában, miért 
ne  lehetne  az  apologetikában  is  az?  Ha  azonban  a  függetlenséget  újra  és  újra  minden 
gonoszság gyökerének tartják a teológiában, miért kellene üdvözölni az apologetikában?

Könyvének  ötödik  fejezetében  Hamilton  a  szupernaturalizmus  ésszerűségével 
foglalkozik. Istenről megmutattuk, hogy létezik, tehát beavatkozhat a világegyetembe.490 Az 
efféle beavatkozás valószínűségének megmutatásával folytatja.

1. Először is nagyon valószínűnek tűnik, hogy Isten, miután megteremtette az embert, nem hagyná őt 
magára. Egy személyes Isten, ha alapvető jellemzőit tekintve egyáltalában hasonlít az emberekre, amilyennek a 
Biblia állítja, megteremtvén egy személyes lényt, a legtermészetesebb módon közösségre akarna lépni azzal a 
lénnyel, akit teremtett.

2. Az is valószínűtlennek látszik, hogy az embernek tudatlanságban kellene maradnia az emberi lélek 
végső sorsát illetően. Igaz, hogy létezik menny és pokol, melyek egyikébe minden emberi lélek bekerül, ezért 
valószínűtlennek látszik, hogy Isten meghagyná az embert tudatlanságban ezekkel a nagy fontosságú tényekkel 
kapcsolatosan. Különösen akkor igaz ez, ha a kiegészítés is igaz, miszerint az ember végső sorsát a cselekedetei 
határozzák meg rövid földi élete során, s hogy a halál után már nem lesz újabb lehetősége kijavítani a földi élete 
során mutatott hibáit. S ami a legbiztosabb: ha Isten ezt a megváltást a Biblia tanítása szerint a feltámadott Úrba 
vetett hiten át akarja alkalmazni az ember életére, akkor egészen biztosan beszélne az embereknek erről a tényről 
így, vagy úgy. Látjuk, tehát: hatalmas a valószínűsége annak, hogy ha a Bibliában bemutatott Isten létezik, akkor 
ki fog nyilatkoztatni bizonyos életbevágóan fontos tényeket az embernek.491

A valószínűség kérdésétől átlépünk a bizonyosságéra:

A téma rövid vizsgálata elegendő valaki meggyőzéséhez, hogy az egyetlen mód eldönteni, adott-e Isten 
efféle kijelentést nekünk, az nem más, mint azoknak a bizonyítékoknak a vizsgálata,  melyek azt igyekeznek 
megmutatni,  hogy adott.  Miután a dolog tisztán ténykérdés,  és  csakis ténykérdés,  csak a bizonyíték  alapján 
dönthető el. Lehet elméletünk, mely szerint lehetetlenség a Földnek a tengelye körül forogni, de nem számít, 
mennyire szilárdnak tűnik ez az elmélet, az nem fogja meggátolni a Földet abban, hogy 24 óránként tegyen egy 
fordulatot  a tengelye  körül! Ugyanígy,  ha Isten adott kijelentést,  akkor akármennyi  elméletet  is gyártunk az 
ellenkezőjéről, az nem fogja megváltoztatni ezt a tényt. Az egyetlen módja azok számára, akik nem hiszik, hogy 
Isten adott az embernek kijelentést, ha megmutatják: ez efféle kijelentés értéktelen. 492

Mikor  a  természetfeletti  kijelentés  tanúival  foglalkozunk,  megkérdezzük:  „Vajon a 
tanú  megfelelő?”  „Megbízható-e  a  tanú?”  „Vajon  a  tanú  olyan  helyzetben  volt,  hogy 
ismerhette a tényeket?”493 Így semleges megfigyelőként készek vagyunk venni „a Biblia, mint 
Isten  Ígéje  melletti  bizonyítékot,  és  a  magunk  számára  eldönteni,  hogy vajon tartalmaz-e 
efféle kijelentést.”494 Konkrétabban, készen állunk foglalkozni a Bibliával, valamint azzal az 
állításával, hogy Isten Ígéje.

Meg kell hagyni, nem szabad magunknak ésszerűtlen állításokat megfogalmazni.
490 87. oldal
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Ha Isten azt tanítja, hogy bizonyos tantétel  igaz,  akkor nem az ember dolga annak eldöntése, hogy 
ésszerű-e, vagy sem! Az ember kötelessége ennek elfogadása, még ha nem is képes mindent megérteni belőle, 
vagy az emberi gondolkodással bizonyítani annak igazságát! Ha Isten tanította, akkor minden embernek csak 
arra van joga, hogy elfogadja. Az egész kérdés arra a kérdésre egyszerűsödik le, hogy vajon Isten tanította-e, 
vagy  sem.  A  kérdés  eldöntéséhez  az  embernek  teljes  joga  van  használni  a  gondolkodását  a  bizonyítékok 
megítélésére ebben a dologban. Ha azonban az értelem meg van arról győződve, hogy valóban Isten tanította 
ezeket a tantételeket az ihletett prófétákon, valamint a különböző bibliai könyvek ihletett íróin keresztül, akkor 
az értelemnek nincs joga bíróként fellépni az Isten által tanított tantételek ésszerűségének vonatkozásában. Az 
értelem okoskodhat a tantételek jelentését illetően, de nincs joga okoskodni maguknak a tantételeknek az igaz, 
vagy hamis mivoltáról, miután azok jelentése meghatároztatott.  Ha ezt cselekedné, azzal Isten fölé helyezné 
magát, és megkérdőjelezné az Ő bölcsességét. Egyesek szemlátomást még ezt sem vonakodnak megtenni, de 
annak  az  embernek  a  számára,  aki  legalább  az  átlagos  intelligenciával  rendelkezik,  ez  nem  más,  mint 
istenkáromlás.495

Emberekként a jogos dolgunk tehát megpróbálni ezt az irodalmi művet Isten Ígéjeként 
azonosítani. Nem tekintjük a kezdettől fogva önmagáról bizonyságot tevőnek. Nem fogadjuk 
el Isten Ígéjének a saját állítása alapján. Épp ellenkezőleg: nem az önmagáról bizonyságot 
tevő  Szentírásból  vett  mérce  alapján  tesszük  próbára  a  Bibliát,  hogy vajon  az-e,  aminek 
önmagát állítja: Isten Ígéje.

Nekünk „úgy kell közelednünk a Bibliához, mint bármely más könyvhöz”.496 Aztán 
lépésről lépésre, kapcsolatról kapcsolatra rájövünk, hogy minden követelménynek eleget tesz, 
melyeket az önmagát Isten Ígéjének állító bármelyik könyvvel szemben támasztanánk. Így a 
bibliai etika kérdésében Hamilton úr ezt mondja:

Most meg akarjuk mutatni,  hogy a keresztyénség kielégít  minden követelményt,  amelyeket  minden 
működő rendszerrel szemben támasztani kell, valamint azt, hogy a Bibliában tanított erkölcsi rendszer minden 
más erkölcsi rendszer felett áll.497

A  10.  fejezetben  Hamilton  úr  konkrétan  foglalkozik  „a  Biblia  történelmi 
megbízhatóságával”. A Bibliát a jól megalapozott, a Bibliától függetlenül szerzett filozófiai 
tudással teszi próbára.

A Biblia nem egy filozófiai szövegkönyv, de a Biblia semmilyen értelemben sem mond ellent azoknak 
az elméleteknek, melyeket napjaink filozófusai a leginkább elfogadnak.498

Úgy találja: a Biblia történetisége nem mond ellent „a modern tudomány világosan 
felfedezett és alaposan leellenőrzött tényeinek..:”499

A 16. fejezetben találjuk Krisztus feltámadásának elemzését, a 17. fejezetben pedig a 
próféciák beteljesedését.

Egész  végig  fenntartottuk  a  két  legerősebb  bizonyítékát  annak,  hogy  a  Biblia  Isten  Ígéje,  s  a 
keresztyénség igaz. Hisszük, hogy a beteljesedett próféciában és Jézus feltámadásában állításaink igazságának 
pozitív  bizonyítékával  rendelkezünk.  Hisszük,  hogy  a  bizonyítékok  eme  két  vonala  oly  erős,  hogy  azok 
meggyőznek bárkit, akinek az agya nyitott a bizonyítékokra: jellegében pont annyira erős bizonyítékaink vannak 
arról, hogy a Biblia és annak tartalma igaz, és igaz mivoltában az Isten Ígéje, mint arról, hogy a Függetlenségi 
Nyilatkozat valódi, Philadelphiában, 1776-ban a tizenhárom kolónia képviselői által létrehozott dokumentum.500
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Krisztus  feltámadásában  olyan  csodával  van  dolgunk,  mely  minden  más  csodától 
különbözik.

Ha nem lett volna feltámadás,  nem lenne keresztyén egyház. A keresztyén egyházat,  amiképpen mi 
ismerjük, abszolút Jézus Krisztus feltámadására, és minden ezzel járóra alapították.501 Ezért úgy fordulunk az 
Újszövetséghez,  mint  olyasvalamihez,  ami  tartalmazza  az  egyedüli  történelmi  dokumentumokat,  melyek  a 
keresztyénség eredetét, vagy a feltámadásba vetett hitet igyekeznek megmagyarázni.502

S ha ezt megtesszük, az alábbi következtetésre jutunk:

Megvizsgáltunk  minden  lehetőséget,  és  rájöttünk:  az  egyetlen  lehetséges  végkövetkeztetés,  hogy 
Krisztus ténylegesen feltámadt a halálból. Ha feltámadt, akkor ez a tény magával hozza, amiképpen a fejezet 
elején mondtuk, a természetfeletti keresztyénség minden velejáróját. Ez az a tény, mely a dicsőség felhőit hajtja 
át  a  keresztyénségünkön.  Csakis  a  természetfeletti  Megváltó  lehetséges  azután,  hogy  feltámadt  a  halálból. 
Krisztus feltámadásának ténye minden kétséget kizáróan megerősíti a keresztyénség igazságát. De nemcsak azt 
bizonyítja, hogy a keresztyénség az egyedüli igaz vallás. Azt is bizonyítja, hogy mindaz, amit Krisztus mondott 
és tett, igaz volt, ez viszony annak bizonyítéka, hogy a Biblia Isten Ígéje.503

A prófécia beteljesüléséből származó érv ismét csak a keresztyénség igazságára mutat.

Egyedül Isten ismeri a jövőt, s a jövőt egyedül Isten jelentheti ki. Mikor tehát találunk egy könyvet, 
amely kétségtelenül  évszázadokkal azelőtt  íródott, mielőtt a benne feljegyzett  próféciák beteljesedtek volna,, 
lehet  még kérdéses,  hogy ezeket  a  próféciákat  Maga Isten  tárta  elénk?  Az általunk  idézett  próféciák  olyan 
részletesek lesznek, hogy kérdés sem merül fel arról: ezek tényleges próféciák voltak, s meg fogjuk mutatni, 
hogy egyetlen ember sem ismerhette, vagy találhatta volna ki a bennük szereplő eseményeket,  ha nem Isten 
szájaként szól, mert egyrészről  a bennünk szereplő események olyannyira  valószínűtlenek voltak, másrészről 
lehetetlen, hogy emberi lény ekkora részletességgel előre jelezze ezeket az eseményeket.504

Miután tehát azonosítottuk magunkat, majd felépítettük az okság, a rend, a cél és az 
erkölcs hídját Istenhez, ugyanúgy közelítjük meg a bibliai írásokat, mint tesszük azt bármely 
más könyvvel. Az alaptény, melyről ezek bizonyságot tesznek, Krisztus feltámadása. Azaz, 
semleges  megközelítéssel  jutottunk  el  a  feltámadt  Krisztushoz.  Ezután  az  Ő  tekintélyére 
állunk. Ő bizonyságot tett az Ószövetségről, hogy az Isten Ígéje. Megígérte apostolainak a 
Lelket, hogy azok megírhassák az Újszövetséget, mint Isten Ígéjének a befejezését.

Ezután meghajlunk a szuverén Isten Ígéje előtt, s megköveteljük az emberektől, hogy 
vessék alá a gondolkodásukat a verdiktjének.

Ezután történt,  hogy Kuypert  oly hevesen ellenezték  abban a  fajta  apologetikában, 
mely előttünk van. Ha az értelmet nem állítják kihívás elé a legelején, utólag már soha nem 
lehet  korrekt  módon  kihívás  elé  állítani.  Miért  ne  igyekezne  a  „gondolkodás”  ugyanúgy 
elnyomni annak a ténynek a bizonyítékát, hogy a Biblia Isten Ígéje, mint amennyire tagadja 
annak az Ígének az igazságát? Senki sem képes elfogadni Krisztus feltámadásának tényét, 
valamint a Szentírás isteni mivoltának tényét, csak a feltámadás ama jelentéséből, valamint a 
rendszer ama tartalmából kiindulva, amit a Szentírás tár elénk. Ha mindenben ahhoz a tényhez 
ragaszkodunk,  hogy az igazi  hit  nem vak,  hanem bizonyíték  bemutatására  adott  válasz,  a 
keresztyénségnek az „az” és a „mi” közötti eme megbonthatatlan egysége felett átsiklunk.

Lehetetlen itt tárgyalni Charles Hodge, Casper Wistar Hodge, Francis Patton és mások 
munkáit. Legyen elég Warfield, valamint a szent emlékű William Brenton Greene, és diákja, 
Floyd E. Hamilton munkájának rövid elemzése.
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Már ez eddig említettekben is bebizonyosodott ezeknek az embereknek az alapvető 
hűsége  a  teljes  körű  református  hithez.  Mindazonáltal  az  általuk  felkarolt  apologetikai 
módszer mégis inkább Butler püspök módszeréhez hasonlít, semmint Kálvinéhoz.

Ahhoz,  hogy  kiegyensúlyozott  nézetet  alkothassunk  a  „régi  Princeton”  és 
„Amszterdam”  apologetikájának  viszonyáról,  most  rá  kell  térnünk  a  „következetlenség” 
kérdésére Kuyper és Bavinck nézeteiben. Kihangsúlyoztuk a tényt, miszerint Kuyper erősen 
ellenezte a magyarázat semleges területének elképzelését a hívők és a hitetlenek között. S azt 
is  megmutattuk,  hogy Warfield  erőteljesen  ragaszkodott  annak  szükségességéhez,  hogy  a 
hitetlenekkel semleges alapon kell eljárni a teizmus, sőt még a Szentírás azzal kapcsolatos 
állításainak vonatkozásaiban is, hogy nem más, mint az Isten Ígéje. De azt is jeleztük, hogy 
Kuyper is gondolkodik néha úgy, mintha semleges alapokon állna a hitetlenekkel együtt. Még 
az  Encyclopedia című  munkájában  is,  ahol  oly  hősiesen  védelmezi  a  kettős  tudomány 
elképzelését,  s  amelyet  Warfield  oly  hevesen  kritizált,  Kuyper  néha  ugyanazt  teszi,  amit 
Warfield. S Warfield ténylegesen rá is mutatott erre a következetlenségre Kuypernél.

Röviden  foglalkozni  fogunk  a  bizonyítékkal,  mely  jelzi  ezt  a  következetlenséget 
Kuypernél. S röviden foglalkozunk Bavinckkal is. Miután ezt a következetlenséget bizonyos 
mértékig  már  bemutattuk  az  Általános  kegyelem című munkában,  valamint  a  Bevezetés  a 
rendszeres teológiába tanmenetben, itt csak röviden foglalkozunk vele a Szentírás kérdésének 
vonatkozásában.

Mind Kuyper,  mind Bavinck erőteljesen kihangsúlyozták,  hogy a Szentírás a tudás 
objektív alapelve a keresztyén számára. A keresztyénnek minden a természet és a történelem 
tanulmányozásából  szerzett  ismeretet  a  teremtés,  a  gondviselés,  valamint  a  Krisztuson 
keresztüli megváltás tantételeinek fényében kell vizsgálnia. Így azonban a természeti teológia 
katolikus tanítása elkerülendő. Apologetikailag ez azt jelenti,  hogy a Szentírást  önmagáról 
bizonyságot  tevőnek  kell  tekinteni,  a  benne  levő  igazságrendszer  pedig  annak  a 
világosságnak, melyben a tapasztalat összes ténye annak látszik, ami valójában.

Nem szabad tehát megerősítést keresni a Szentírás elképzeléséhez, valamint a benne 
levő tantételrendszer igazságához a természeti emberre hivatkozva, amiképpen ő értelmezi az 
életet a saját alapelveiből kiindulva. Valójában nem ismerhető el, hogy a természeti ember 
képes lenne a saját alapelveivel helyesen értelmezni a tapasztalat bármely összetevőjét. Meg 
kell  hagyni,  hozzájárul a valódi magyarázat  építményéhez,  de teszi  ezt  azért,  mert  a saját 
alapelve hamis és a keresztyén alapelv az igaz.

Mégis,  miközben  megmutatják,  hogy a  természeti  ember  kénytelen  megpróbálni  a 
hozzá beszélő Isten igazságát megsemmisíteni,  Kuyper és Bavinck időnként megpróbálnak 
vigasztalást  keresni  abban  a  tényben,  hogy  a  természeti  ember  elfogadja  majd  a 
mondanivalójukat  még  akkor  is,  ha  nem szólítják  fel  a  függetlenségről  alkotott  feltevése 
megváltoztatására.

4. Kuyper

S  hogy  ez  a  helyzet  Kuyper  esetében,  az  kiderül  abból,  ahogyan  a  formális  hit 
elképzelését  tárgyalja.  Enciklopédiájának  első  szakaszában  tárgyalja  a  bölcsesség,  mint 
kételkedés  gátjának az elképzelését.  Így beszél  az egyetemes hitről  is,  mely visszafogja a 
kételkedés iránti természetes hajlamot, ami a bűn miatt jött be a világba. A hittel, mondja, a 
szó tisztán formális értelmében foglalkozik.505 Ebbéli minőségében öröklötten benne rejlik az 
emberi alanyban. A saját létezésünkkel kapcsolatos minden bizonyosság ezen a hiten alapszik. 
Ez  független  a  bizonyítékoktól,  és  azok mindegyikét  megelőzi.506 Ez  az  előfeltevése  is  a 
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külvilági  észleleteink  igazságtartalma  elfogadásának.507 Hinnünk  kell  a  saját  észleleteink 
megbízhatóságában. Ez a hit alkot hidat a fenoménától a noménáig.508 S ennek alapvető a 
fontossága a tudomány számára, mivel a tudomány megfigyeléseken alapszik. E nélkül a hit 
nélkül Kant és Fichte szubjektivizmusában landolnánk.509

Amellett,  hogy az önmagunkkal  kapcsolatos  bizonyosság,  valamint  a környezetünk 
tényeinek megfigyelésével kapcsolatos bizonyosság alapját szolgáltatja, a hit egyben minden 
logikai  bizonyíték  alapja  is.  Nem vagyunk  képesek  a  logika  végső  axiómáinak  igazságát 
bizonyítani: azokat el kell fogadnunk. A beléjük vetett megkérdőjelezhetetlen hit az, ami az 
összes bizonyíték alapját formázza.510 Konkrétan, az azonosság alapelve származik ebből a 
hitből.511 Még  továbblépve,  a  hit  az  a  motiváló  erő,  mely  segít  a  tudomány  szerkezete 
épületének felépítésében.512 Az illetőnek hinnie kell a természet egyformaságában, valamint a 
tények  egyetemes  ismeretének  elképzelésében.  A  vizsgálatokat  megelőzően  az  illetőnek 
hinnie kell, hogy a tények majd beleillenek egy egyetemes mintába.

Meg  fogjuk  látni,  hogy az  itt  követett  módszer  nagyon  hasonló  a  régi  princetoni 
apologetika  által  követetthez.  Kuyper  azt  állítja,  hogy a hit  elképzelése,  amiről  itt  beszél, 
tartalom  nélküli.  Nem  azért  van  tehát  öröklötten  benne  az  alanyban,  mert  az  alany 
elkerülhetetlenül szembesül Istennel, hanem csak azért, mert. Ennek a tisztán formális hitnek 
az eszközeivel az emberi alanynak először is a saját létezése tudatára kell ébrednie. Azután 
ennek  a  formális  hitnek  az  eszközeivel  hidat  kell  verni  a  külvilághoz.  A  gondolkodás 
törvényei, melyekkel az ember környezetét kell manipulálni, szintén ezen a hiten alapulnak.

Mindez ellentétben áll azzal,  amit Kuyper, Kálvint követve tanított az istenérzetről. 
Kuyper újra és újra ragaszkodott ahhoz, hogy az ember mindig szembesül Istennel, minden 
tényben, melyekkel találkozik.  Nincs olyasmi,  mint formális hit.  Meg kell  hagyni,  minden 
embernek  van  hite.  A  hitetleneknek  ugyanúgy,  mint  a  hívőknek.  Ez  azonban  annak 
következtében van így, hogy ők is Isten teremtményei. A hitnek tehát mindig van tartalma. A 
hitnek  eme tartalmával,  az  Istenbe vetett  hittel  szemben vált  az  ember  hitetlenné.  Eredeti 
hitének  tartalmát  megpróbálja  elnyomni.  Megpróbálja  valami  formálisra  leegyszerűsíteni. 
Ezután a tartalma bármilyen formát ölthet, amilyet csak akar. S akkor a tartalma valójában 
határozatlan.  Így  aztán  nem képezi  alapját  az  ember  sem önismeretének,  sem a  világgal 
kapcsolatos ismereteinek. Az önazonosítás a tudás alanyaként csak akkor lehetséges az ember 
számára, ha abból a tényből indul ki, hogy magának az önazonosítás cselekedetének a során 
önmagát Isten teremtményeként azonosítja. Ha valaki megengedi, hogy az emberi énnek, mint 
a tudás alanyának azonosítása lehetséges Istennek, mint az ember Teremtőjének és Bírájának 
önazonosítása nélkül ugyanazon az önazonosító cselekedeten belül, akkor a tudásnak nincs 
alapja.

Akkor  azt  is  lehetetlenség  lesz  következetesen  fenntartani,  amit  Kuyper  szívósan 
védelmezett,  hogy az újjá nem született alany az Istennel szembeni erkölcsi ellenségessége 
miatt megpróbálja majd elnyomni a hozzá eljutó igazságot. Kuyper úgy beszél, mintha a hit 
pusztán  formális  elképzelése  lenne  a  kételkedés  gátja,  merthogy  magában  az  alanyban 
találkozik szembe a kételkedéssel.513 De miképpen lehetséges ez? Hisz a hitnek ez a nagyon 
formális  elképzelése  semmit  sem mond a  hit  tartalmáról,  vagy tárgyáról.  Vagy inkább,  a 
formális mivoltával lehetővé tesz, sőt megköveteli a tisztán nem racionális tényszerűség, és a 
logika, mint elvont, Istent és embert egyaránt magában foglaló rendszer kölcsönhatásban álló 
fogalmát.  Azaz,  a  hit  formális  elképzelése  maga  a  kételkedés  forrása.  A kételkedéssel  az 
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alanyban  nem  lehet  másként  szembeszállni,  mint  ahogyan  Kuyper  is  szembeszáll  azzal 
máshol, nevezetesen az ahhoz való ragaszkodással, hogy a hitnek mindig van tartalma. S ez a 
tartalom  mindig  is  a  hit  Istenben,  mint  az  ember  Teremtőjében  és  abban,  Aki  mindent 
felügyel,  amiknek  meg  kell  lennie.  Azután,  mikor  ez  a  hit  hitetlenségbe  fordul,  ez  a 
hitetlenség nem lehet sikeres az eredeti, Istenbe vetet hit teljes elnyomásában. Az ember, mint 
ember, öröklötten és elkerülhetetlenül hisz Istenben. Így képes hozzájárulni a világegyetem 
valódi  ismeretéhez.  Tegyük  hozzá  ehhez  az  általános  kegyelem tényét,  s  akkor  bizonyos 
mértékig képes lesz együttműködni is a hívővel a tudomány épületének felépítésében.

Kuyper  mindenesetre  képtelen  keresztülvinni  azt  az  elképzelést,  mely szerint  a  hit 
pusztán  formális.  Azt  mondja:  a  hit  csak  a  külső  tudományok  egzakt  területén  formális. 
Abban, amit ő lelki tudományoknak nevez, azt állítja, hogy a bűn érezteti a jelenlétét. Beszél 
az „objektum egységesítő erejéről”, mely a külső, vagy egzakt tudományágakban működik, de 
nem működik a lelki tudományok esetében.514 S a lelki tudományokban a hitnek mindig van 
tartalma. S abban a pillanatban, hogy a hit tartalommal bír, megjelenik a sokféleség.515

De miképpen  kell  meghúznunk  a  határt  a  fizikai,  vagy  objektív,  valamint  a  lelki 
tudományok  között?  Mindkét  esetben  az  emberi  alany  bevonásával.  Nem  létezik  „az 
objektum  egységesítő  ereje”,  mely  megszüntetné  ezt  a  tényt.  Kuyper  maga  ragaszkodott 
hozzá,  hogy még  a  ténymegfigyelésnél  is  lépnek  be  szubjektív  elemek  az  összképbe.  Ez 
azonban a legkevésbé sem ártalmas. Ez tisztán metafizikai és pszichológiai tény. Ez nem az a 
tény,  hogy  az  alany  benne  foglaltatik  a  megismerés  menetébe,  s  ez  hozzájárul  a 
kételkedéshez.  Csak mikor ez az alany nem akarja önmagát Istenből kiindulva értelmezni, 
akkor üti fel a fejét a kételkedés.

A hittel, mint valami tisztán formális dologgal kezdve, majd áttérvén a tartalmas hit 
elképzelésére a lelki tudományok esetében, Kuyper hatalmas problémát okozott önmagának. 
Lehetetlenné vált, hogy fő állítását kétértelműségtől mentesen fogalmazza meg. A fő állítása 
az volt, hogy teremtettként minden ember rendelkezik istenhittel. Ezért a hitnek mindig van 
tartalma.  Az  Isten  elfogadásának  egyetlen  alternatívája  az  Isten  tagadása  az  elnyomás 
megkísérlésének eszközével. A bűnös alany eme elnyomása, ez az erkölcsi szubjektivizmus 
az eltávolítandó,  s  elvileg  ez van eltávolítva  Krisztuson keresztül  az  Ő népében.  Krisztus 
munkáján át a tudomány is megmenekül, egysége fennmarad, és célját eléri. S az általános 
kegyelem elnyomja  a  bűnös ember  Istenbe vetett  hitének megkísérelt  elnyomását,  s  ezzel 
lehetővé teszi még a bűnös embernek is, hogy hozzájáruljon a megismerés folyamatához.

Kuypernek  a  formális  hitről  alkotott  elképzelése  nincs  összhangban  a 
gondolkodásának fő vonalával. A formális hit eme elképzelésével beszél ugyanis úgy, mintha 
a metafizikai  alanynak hajlama lenne környezete  objektumainak a félreértelmezésére.  Úgy 
beszél,  mintha  ez  a  hajlam  elfojtható  lenne  „az  objektum  egységesítő  erejével”,  mely 
objektumnak először magát az objektivitását is attól az alanytól kell kapnia, mely valahogyan 
azonosítja magát, még ha nincs is tartalma.

Az eredmény pedig az, hogy Kuyper képtelen kimunkálni az elképzelést, mely szerint 
a hívőnek kérdőre kell  vonni a hitetlent  a világegyetemre  vonatkozó magyarázata  minden 
pontjában.  Homályos  a  természettudományokra  vonatkozó  elemzésével  is.  Fő  alapelve 
megköveteli,  hogy  azt  mondja:  mindegyik  tudomány  csak  a  keresztyénség  igazságának 
előfeltevésével  lehetséges.  A  fő  alapelve  tehát  megköveteli,  hogy  ragaszkodjon  hozzá:  a 
Szentírás  alapelve  önmagát  bizonyítja.  Ez  pedig  magában  foglalja,  hogy  az  ember 
önazonosítása és a természet egyformasága Isten az embernek adott önazonosításán alapuljon. 
Ha Kuypernek a dolgok keresztyén nézetének belsőleg következetes képére van szüksége, 
mely nézetet  oly bátran vázolt  fel,  akkor el kell  vetnie a tisztán formális  hit elképzelését. 
Valahányszor csak fenntartja a hit formális elképzelését, valójában annyiszor ismeri el, hogy 
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az  emberi  függetlenségből  kiindulva  tevékenykedő  embernek  igaz  alapelve  van,  mellyel 
nemcsak a külső jelenségeket, de maguknak a dolgoknak az okait is helyesen értelmezi.516

Ridderbos  és  Masselink  egyformán  hivatkoznak  Kuyperre  ama  elképzelésük 
alátámasztása  végett,  hogy  létezik  a  magyarázatnak  olyan  területe,  mely  hívő  és  hitetlen 
számára közös. Főleg Kuypernek azokra az állításaira hivatkoznak, melyek a mázsálásra, a 
mérésre  és  a  formális  logikára  vonatkoznak.  Bármelyik  ember  képes,  mondja  Kuyper, 
hatékonyan munkálkodni a külső dolgokkal. S az ember gondolkodási képességeit a bűn nem 
befolyásolta. A nem keresztyén képes ugyanolyan logikusan gondolkodni, mint a keresztyén.

Amíg tehát a tudományos megismerés csak a külsőségekkel foglalkozik, vagy amíg 
csak azok a szubjektív tényezők irányítják, melyek nem változtak meg az ember bukásának 
következtében, addig hívő és hitetlen számára közös.517

Megfigyelhető,  hogy  Ridderbos  és  Masselink  teljes  joggal  hivatkoznak  Kuyperre. 
Joggal hozzátehették volna Kuypernek a formális hitről alkotott elképzelését is. A formális hit 
elképzelése, valamint a magyarázat valójában közös területének elképzelése hívő és hitetlen 
között  egymásban foglaltatnak.  Csak ha valaki a hit  elképzelését  formálisnak veszi,  akkor 
tarthatja  magát  következetesen  ahhoz,  hogy a  teremtés  elképzelését  a  tények,  és  a  logika 
vonatkozásában  nem  kell  fontolóra  venni.  Akkor  azok,  akik  abban  hisznek,  hogy  a 
világegyetemet a véletlen irányítja, de egyidejűleg azt is gondolják, hogy a logika az eszköz, 
mellyel  az  embereknek  kimerítően  be  kell  hatolniuk  Isten  és  ember  viszonyába,  képesek 
együttműködni  a keresztyénekkel,  akik ezek egyikében sem hisznek.  De hozzá kell  tenni, 
hogy  ebben  az  esetben  a  nem  keresztyénnek  megvan  a  logikai  joga  azt  állítani,  hogy 
értelmezheti a valóság egészét a saját alapelveiből kiindulva.

Kuypernek  erre  a  következetlenségére  hivatkozik  Ridderbos  és  Masselink  az 
álláspontjuk alátámasztása végett. De a református apologetikában csak akkor lesz fejlődés, 
ha ezt a következetlenséget ejtjük, s Kuypernek csak a fő álláspontját  tartjuk fenn. Akkor 
bizonyos értelemben minden embernek lesz hite, és minden ember ismeri Istent. Mindenki 
képes hozzájárulni a tudományhoz. S van egy másik értelem is, melyben ugyanaz az alany 
„szubjektívvé” válik erkölcsi értelemben a bűnön keresztül. Ez az erkölcsi szubjektivizmus 
magában foglalja a mázsálást, a mérést és az okoskodást. Felöleli a magyarázat folyamatának 
minden tevékenységét. Akkor a vallott tényfilozófia és a logika fenntartott filozófiája olyanok 
lesznek, melyek megsemmisítik az azonosítás, valamint a tapasztalat rendezésének minden 
lehetségességét.518

Kuyper maga mondta, hogy a természeti ember nem rendelkezik önismerettel.519 Csak 
Isten Ígéjének fényében ismeri meg magát annak, ami valójában.520 „A természeti teológiának 
tehát  nem szabad a  Szentírás  mellé  állnia,  hanem fel  kell  vétetnie  a  Szentírásba.  Csak  a 
Szentíráson keresztül hoz minket igazi kapcsolatba a természettel.”521

5. Bavinck

Bavincktól  Kuyperhez  hasonlóan megtanultunk ragaszkodni  a  Szentíráshoz,  mint  a 
keresztyén  principium unicum-jához.  A  kijelentés  valódi  fogalmát  csak  magából  a 
kijelentésből szabad venni. Ha soha nem volt semmiféle kijelentés, akkor minden elmélkedés 
a fogalmáról hiábavaló volt, ha viszont a kijelentés tény, akkor egyedül ennek kell ellátnia 

516 V. ö. 95. oldal
517 Ugyanott, 116. oldal
518 V. ö. Kuyper, idézett mű, 562. oldal
519 Ugyanott, 564. oldal
520 Ugyanott
521 Ugyanott
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minket a fogalmával,  s kijelölni  azokat a mércéket,  melyeket a vallások,  és a kijelentések 
kutatásában alkalmaznunk kell.522

A hit alapja, mondja Bavinck, azonos a tartalmával, és attól el nem választható.523

Mikor a hívőt megkérdezik, miért tartja a Bibliát Isten Ígéjének, akkor rámutathat a 
Szentírás  notae-jára és  criteria-jára.  Beszélhet  stílusának  fenségességéről,  tartalmának 
emelkedett természetéről, gondolatainak mélységéről, gyümölcseinek áldottságáról, stb., de:

ezek nem a hitünk alapjai, hanem csak a jellemzők és bizonyítékok, melyek utóbb fedezhetők fel a 
Szentírásban  hívő  gondolkodással,  amiképpen  Isten  létezésének  bizonyítékai  sem  előzik  meg  és  nem  is 
támogatják a hitet, hanem abból származnak, és általa lettek kigondolva.524

A  Deux  dixit a primum principium,  amihez  minden  dogmata¸beleértve  a  Szentíráshoz  tartozók  is, 
visszavezethető.525

Dacára  ennek a  hangsúlynak  az  önmagáról  bizonyságot  tevő  Szentírásról,  mint  az 
ember és a világ magyarázatának elsődleges alapelvéről, Bavinck is visszatér néha ahhoz az 
elképzeléshez, hogy az ember képes a tapasztalat nagy részét e nélkül az alapelv nélkül is 
helyesen értelmezni.

A Philosophy of Revelation (A kijelentés filozófiája) című, valamint a dogmatikával 
kapcsolatos munkájában Bavinck kihangsúlyozza, hogy a kijelentés elképzelésének magából 
a  kijelentésből  kell  származnia.526 Mégis,  mikor  védi  a  kijelentésnek  ezt  a  keresztyén 
elképzelését a filozófia különböző formáival szemben, Bavinck néha elhagyja ezt a magas 
talajt és semlegesen vitatkozik velük. Filozofikusan akar vitatkozni a modern filozófusokkal, 
ezért az öntudat tényéből indul ki anélkül, hogy azonnal az Istennel és Krisztussal fennálló 
viszonyának értelmi összefüggésébe állítaná, mint teszi azt máshol.

Miképpen  mutatjuk  meg  a  különböző  modern  filozófusoknak,  s  konkrétan  a 
pragmatistáknak, hogy tévednek a valóságról alkotott  nézeteikkel? Annak megmutatásával, 
hogy „több elem, több tény” van, mint amennyiből felépítik a világegyetemüket. „Az egyetlen 
út, melyen elérhetjük a valóságot, az öntudatosság.”527 Ebben a dologban az idealizmusnak 
van  igaza.  Az  idealizmus  azonban  téved,  ha  ebből  a  tényből  arra  következtet,  hogy  a 
megfigyelés tisztán immanens cselekedet.528

Az öntudatosságban tehát nem a puszta tüneménnyel van dolgunk, hanem a noménával is, a közvetlenül 
nekünk adott valósággal, az összes gondolkodást és következtetést megelőzően. Az öntudatosság a valóságos és 
ideális létezés egysége, az én itt a tudat, nem a tudományos ismeret, hanem az én, mint valóság tapasztalata, 
meggyőződése  és  tudata.  Az  öntudatosságban  a  saját  lényünk  jelentetik  ki  nekünk,  közvetlenül  és  azonnal, 
minden gondolkodás, és függetlenül minden akarattól.529

A fejezetekben, melyekből ezeket az idézeteket vettük, Bavinck a kétségbevonhatatlan 
valóságot  keresi  az  emberi  öntudatosság elképzelésében.  Nem vonja be a  teológiában oly 
erőteljesen  kihangsúlyozott  tényt,  miszerint  az  emberek  azért  találnak  valóságot  az 
öntudatosságukban, mert ez egyidejűleg Istennek, mint Teremtőnek és mindent felügyelőnek 
a  tudatossága is.  Bavinck kihagyja  ezt  a  tényt  annak érdekében,  hogy a  saját  területükön 
találkozzon a nem keresztyén filozófusokkal.

522 Gereformeerde Dogmatiek, 1. kötet, 309. oldal
523 Ugyanott, 644. oldal
524 Ugyanott, 634. oldal
525 Ugyanott
526 Wysbegeerte der Openbaring, Kampen, 1908, 21. oldal
527 Idézett mű, 46. oldal
528 Ugyanott, 47. oldal
529 Ugyanott, 61. oldal
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Különösen érdekes a tény, hogy Bavinck úgy véli: az öntudatosságban találja meg „a 
valódi és az ideális létezés egységét”. Teológiájának alapján Bavinck máshol azt állítja, hogy 
a valódi és az ideális létezés egysége csak Istenben található meg. Természetesen igaz, hogy 
az emberi  énnek törvényes  tudatossága van önmagáról,  mint valóban létezőről.  Nem tehet 
mást, mint tudhatja, hogy létezik. De nem tudhatja, hogy létezik, amíg nem tudja, mit jelent ez 
a létezés. Utóbbit azonban az ember nem az „eszmével”,  vagy az „ideális létezéssel” való 
valamiféle azonnali, közvetlen azonosítás által tudja. Az ember akkor tudja, hogy ő micsoda, 
tehát csak [teremtmény],530 ha Istennel analógnak tartja magát. Az ember önazonosítása tehát 
analogikus önazonosítás. A „valódi és ideális  létezés” elvonatkoztatások,  amíg nem adatik 
nekik  tartalom  a  keresztyén  rendszerből  kiindulva.  S  ha  azt  mondjuk,  hogy  az 
öntudatosságban a  nomenális  valóság jelentetik  ki  nekünk,  akkor  ennek a  kijelentésnek a 
jelentését  olybá  kell  vennünk, hogy az én azért  ön önmagának,  mert  a Teremtője  Énjéről 
beszél neki.

Sőt,  elvonatkoztatni  az  ember  öntudatosságát  a  világától,  mintha  ebben  az 
öntudatosságban minden másnál közvetlenebbül, vagy bizonyosabban volna megtalálható a 
valóság megint csak ellentétes Bavinck saját teológiájával. Vajon nem ő mutatta meg, hogy a 
belső tudás és a megszerzett  tudás miképpen foglaltatnak egymásban? Nem ő mutatott  rá, 
hogy még a  status  integritatis állapotában is Istennek az ember számára a tudatán keresztül 
adott  kijelentéséhez  a  vele  kapcsolatos  tényekről  társult  Isten  természetfeletti  gondolati 
kommunikációja az ember számára?531 Isten kijelentése az embernek a környezetén keresztül, 
valamint  a  saját  öntudatán  keresztül  egyformán,  mégpedig  egyformán  világosan  jelzik  a 
valóságot, amiképpen azt Isten megalkotta, és felügyeli. Istennek ez a mindig és mindenhol 
jelenlevő arca az, amit Descartes valójában tagadott,  mikor az emberi ént tette az állítások 
megfogalmazásának végső kiindulópontjává. A régi Princeton apologetikája ezt elfelejtette, s 
Bavinck is egy pillanatra, mikor a cogito-val kezdte, mint az emberi tudás alapjával.

Miután Bavinck megtárgyalta a kijelentés viszonyát a filozófiával, a tudománnyal, a 
történelemmel és a vallással, ezekkel a szavakkal vezeti be a Kijelentés és keresztyénség című 
fejezetét:

A  kijelentés  valóságossága  melletti  érveket,  melyek  a  gondolkodás  természetéből,  a  természet 
lényegéből, a történelem jellegéből és a vallás elképzeléséből származtattak, végül annak a fejlődésnek a menete 
erősíti  meg,  amelyen  az  emberiség keresztülment,  s  amely elvezette  a  Paradicsomtól  a  keresztig,  s  el  fogja 
vezetni a kereszttől a dicsőségig.532

Ez az összefoglaló jelzi,  amint a szöveg is minden egyes esetben megerősíti,  hogy 
Bavinck bizonyos fokig a Szentírásban található igazságrendszer azonosítását és jelentőségét 
kereste a világegyetem olyan értelmezésében, mely másból indul ki, mint ami a Szentírásban 
található.

„A  fejlődés  menete,  melyen  az  emberiség  keresztülment”  rámutat  a  kijelentés 
elképzelésére. A hagyomány a mögötte álló kijelentésre mutat.533 Meg kell hagyni, senki nem 
beszélhet  bizonyossággal  a  múltról.  „Mindazonáltal  vannak  jelenségek,  melyek  nagy 
valószínűséggel  közös eredetre mutatnak vissza”.534 Itt  Bavinck megpróbálja  ismét  először 
értelmezni a világegyetemet annak érdekében, hogy bevezesse a kijelentés szükségességét a 
megértéséhez. Ezt cselekedvén pedig természetesen alább szállítja Istennek az ember számára 
adott egyetemes kijelentésének igényeit.  A megközelítése ebben a dologban ugyanaz, mint 

530 Az angol eredetiből a tárgy mintha kimaradt volna, talán a teremtmény szó illik ide – a ford. (Man knows 
what he is and therefore that he is only … if he takes himself to be analogical of God.)
531 Gereformeerde Dogmatiek, 1. kötet, 321. oldal
532 Idézett mű, 1. kötet, 325. oldal
533 Ugyanott, 144. oldal
534 Ugyanott, 157. oldal
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amit  újra  és  újra  látunk  a  Gereformeerde  Dogmatiek-ben.  Abban néha  elismeri:  Aquinói 
Tamásnak igaza volt annak fenntartásában, hogy a természetfeletti kijelentés azért szükséges 
az ember számára, mert a természeti kijelentés megbízhatatlan.

Emiatt Aquinói Tamásnak teljesen igaza volt, mikor azt mondta, hogy még azoknak az igazságoknak a 
vonatkozásában  is,  melyekkel  az  általános  kijelentés  ismertetett  meg  minket,  fellép  a  kijelentésnek  és  a 
tekintélynek a szükségessége,  mert  a természetes tudás csak kevéshez alkalmas, azaz túl hosszú időre lenne 
szüksége a kikutatásához, sőt tökéletlen és megbízhatatlan.535

Bavinck  itt  elmulaszt  különbséget  tenni  a  kijelentés,  ami  világos,  valamint  annak 
értelmezése között, ami rosszabb, mint megbízhatatlan, egyenesen a kijelentés megrontása.

Valószínűleg  ezzel  az  engedménnyel  összhangban  mondható  a  teista  álláspont 
valószínűleg, de csak valószínűleg igaznak, mikor Bavinck azt mondja, hogy a Szentírásba 
vetett  keresztyén  hit  nem kevésbé  védhető,  mint  a  más  vallásokba  vetett  hit.  A hívőnek 
nincsenek kényszerítő bizonyítékai a saját álláspontjához. A Szentírást annak saját tekintélye 
alapján kell elfogadnia. De legalábbis annyit tud mondani a védelmére, mint amennyit mások 
a támadáshoz.

Végső  soron  a  hitetlenség  sem  bizonyítékokon  alapszik,  hanem  a  szívben  gyökerezik.  Ebben  a 
vonatkozásban  hívők  és  hitetlenek  ugyanabban  a  helyzetben  vannak:  mindkét  csoport  meggyőződése  a 
személyiségeikhez  kötődik,  s  ezeket  a  meggyőződéseket  támasztják  alá  a  posteriori  a  bizonyítékok  és  az 
okoskodás. Mikor ezen az  a posteriori  módon vitatkoznak egymással, a hívők nincsenek rosszabb helyzetben 
azoknál,  akik nem hisznek. Isten kellőképpen megismerhető az Őt keresőknek,  és kellőképpen el  van rejtve 
azoktól, akik menekülnek Tőle.536

Majd ezt mondja Bavinck:

A történelmi és a racionális bizonyítékok nem térítenek meg senkit, hanem valamennyien ugyanolyan 
erősek a hit védelmére,mint az ellenoldal által a hitetlenségük igazolására felhozott érvek.537

Nyilvánvaló,  hogy  mind  az  általános,  mind  a  speciális  kijelentés  igényeinek  eme 
leszállításával Bavinck megint csak következetlen mind a saját,  mind Kálvin teológiája fő 
csapásának irányával. Bavinck újra és újra rámutatott, hogy Istennek az ember számára adott 
kijelentése veleszületetten világos. Újra és újra kihangsúlyozta a tényt, miszerint valahányszor 
Isten  beszél  –  és  Ő  beszél  mindenfelé  –  az  embereknek  önmagukkal  szemben  el  kell 
fogadniuk  az  Általa  mondottak  igazságát.  Az  Isten  képmására  történt  teremtésük,  az 
istenérzetük kényszeríti őket erre.

Isten Maga az, Aki bizonyságot tesz minden embernek. S maga az Isten képmására teremtett ember az, 
akinek dacára önmagának oda kell figyelnie erre a bizonyságtételre, és egyet kell azzal értenie. Isten létezésének 
úgynevezett  bizonyítékait  ebben  a  fényben  kell  vizsgálnunk.  Ez  fog  biztosítani  minket  mind  attól,  hogy 
túlbecsüljük, mind attól, hogy lebecsüljük ezeket.538

Csak mikor így gondolkodik Bavinck, akkor juttatja teljes mértékben érvényre Isten 
objektív igényeit mind az általános, mind a speciális kijelentésben. Minden embernek fel kell 
ismernie  Isten  hangját.  Egyetlen  ember  sem  menekülhet  el  előle.  Isten  Ígéje  azért  talál 
támogatásra  „az  ember  racionális  és  erkölcsi  természetében”,  mert  az  ember  Isten 
teremtménye.

535 Idézett mű, 1. kötet, 325. oldal
536 Ugyanott, 635. oldal
537 Ugyanott
538 Idézett mű, 2. kötet, 55. oldal
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Nem  igaz  tehát,  hogy  azok  érvei,  akik  elmenekülni  próbálnak  Isten  hangjától, 
racionálisan ugyanolyan jók, mint azokéi, akik elismerik, hogy Isten hangja mindenütt jelen 
van, és ragaszkodnak ehhez.

Az előbbiek a „cogito”-val kezdik, mintha ez kőszikla volna a feneketlen óceánban. 
Ők nem képesek egyéniesíteni. Nem képesek megmutatni, miképpen viszonyítható egy tény, 
ha  egyáltalában  megtalálható,  egy  másik  tényhez.  Nem képesek  számot  adni  a  természet 
egyformaságáról.  Nem  képesek  az  ellentmondás  törvényét  használni,  csak  ha  erőszakot 
tesznek azon, megsemmisítvén vele az egyéniséget, mikor sikerre viszik az elvont egységre 
történő leegyszerűsítésben. Nem képesek értelme jelentést találni az ok, a szubsztancia, vagy 
a cél szavakban: egész gondolkodásukban sincs semmiféle koherencia.

Így  tehát  Isten  igényeinek  fenntartása,  és  a  hitetlenség  végső  irracionalitásának 
kimutatása áll összhangban Bavinck teológiája főcsapásának irányával. S nincs összhangban 
vele  a  fő  nézete,  mikor  Bavinck  a  „cogito”-val  kezdi,  majd  darabonként,  kapcsolatról 
kapcsolatra  építi  fel  a  teista  álláspontot,  melynek  során  az  oksági  érv  az  egyik  dolgot 
bizonyítja,539 a teleológiai a másikat,540 az ismeretelméleti pedig a harmadikat,541 ezek együtt 
azonban nem képesek eljuttatni  minket Istenhez, az egyetlen létező Istenhez. A lételméleti 
érvről  azt  mondja,  hogy  nem  visz  át  minket  a  gondolkodás  és  a  létezés  között  tátongó 
szakadékon.542 Bizonyos, hogy követnünk kell Bavinckot, mikor előfeltételezi a gondolkodás 
és a létezés egységét Istenben. Az efféle Isten jelenléte csakis világosan meglátható lehet az 
ember számára. S biztos, hogy nem szabad követnünk Bavinckot, mikor az embertől,  mint 
végsőtől  kiindulva  elvezet  minket  egy végső Okhoz,  ami  nem világosan Isten,  egy végső 
célhoz,  ami  nem  világosan  Istené,  és  egy  végső  Lényhez,  aki  nem  segít  ki  minket 
gondolkodásunk  körkörös  okoskodásából.  Utóbbi  esetben  is  találunk  választ  „az  ember 
racionális és erkölcsi természetében”, de ez most az lesz, aminek azok értelmezik, akik hiába 
bár, de megpróbálnak elmenekülni Istentől. Mert nekik lesz egészen tetsző annak kimondása, 
hogy Isten hangja nem hallatszik elég világosan, és Isten arca sem látszik elég világosan az 
emberi tapasztalat tüneményében. S azt is egészen tetszetősnek fogják találni, ha azt mondjuk, 
hogy az Istenbe, és az Ő Krisztusába vetett hit alatt semmi olyan, a hithez nem hasonlítót nem 
értünk, ami még nem ismert, vagy ami teljességgel megismerhetetlen.

Itt  és  most  nem foglalkozhatunk  tovább  sem Kuyperrel,  sem Bavinckkal.  S  nem 
térhetünk ki a kollégáik és követőik munkáira sem, de ez nem is szükséges annak a fő célnak 
az eléréséhez, amit magunk elé tűztünk.

A fő célunk annak megmutatása volt, hogy:
1. A régi princetoni Szeminárium és Amszterdam teológiája lényegében ugyanaz. A 

Hodge-k,  Warfield,  DeWitt,  Greene  és  mások  Kuyperhez,  Bavinckhoz  és  követőikhez 
hasonlóan ragaszkodnak ahhoz, hogy a Szentírás Isten Ígéje, és igazságrendszere analogikus 
rendszer.  Minden  emberi  tapasztalatot  belőle  kiindulva  kell  tehát  értelmezni.  A 
természetfeletti kijelentés már a bukást megelőzően is kiegészítette a természeti kijelentést. 
Ezért a Szentírás a bűnös emberekről gondoskodó természetfeletti kijelentés.

A bűnösök maguktól nem képesek ismerni a saját szükségeiket. Nem képesek nem 
félreértelmezni a szükségeiket. A nagy Orvosnak kell őket diagnosztizálni. Ezért csak mikor a 
Szentlélek meggyőzi a bűnöst a bűnéről, akkor győzi meg ugyanezzel a cselekedettel őt arról, 
hogy a Biblia Isten Ígéje. Csak a Lélek által megelevenítettek számára tűnik a Biblia annak, 
ami valójában.

A  Szentírás  isteni  mivoltának  indiciája  tehát  Isten  Önmagával  kapcsolatos 
bizonyságtétele  ugyanazon  folyamatának  és  cselekedetének  része.  A  világegyetem  összes 

539 Ugyanott, 61. oldal
540 Ugyanott, 62-63. oldal
541 Ugyanott, 65. oldal
542 Over de klove van denken tot zyn brengt het ons niet heen, ugyanott, 62. oldal
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ténye  Istenről  tesznek  bizonyságot.  Bizonyságukban  kapcsolatban  állnak  egymással.  Ha 
létezik halmozódó hatás, amit az Isten létezésével és a keresztyénség igazságával kapcsolatos 
bizonyítékok  hoznak  létre,  az  azért  halmozódó,  mert  minden  tény  ugyanarról  beszél,  s 
különféleképpen, de ugyanazt a dolgot bizonyítja.

2.  Öröklötten  benne rejlik  ebben a  teológiában a  közös szembeszállás  a  katolikus, 
vagy  evangelikál  gondolkodással  a  teológia  területén.  Minden  ilyen  gondolkodás  azt 
feltételezi, hogy a Szentírás nem taníthat semmit, ami ne lenne összhangban az ember ama 
képességével, hogy elfordítsa Isten tervét. A katolicizmus és az evangelikalizmus tehát nem 
képesek hatékony kihívást jelenteni az embernek a függetlenségre épülő bölcsessége számára.

Mind a princetoniak, mind az amszterdamiak állandóan világossá tették ezt a dolgot. 
Mikor az ember „közös tudatáról” beszélnek, ezalatt olyasvalamit értenek, amit Kálvin értett 
az istenérzet alatt. Mikor az ember öntudatosságáról beszélnek, azt értik alatta, amit Kálvin 
értett az Institúciója első oldalán, ahol azt mondta, hogy az ember ugyanazzal a cselekedettel 
ismeri  önmagát,  mint  amellyel  Istent  is  ismeri.  Mikor  Isten  létezésének  bizonyítékairól 
beszélnek,  azt  értik alatta,  hogy az egek hirdetik Isten dicsőségét,  és az égbolt  az Ő keze 
munkáját  mutatja  meg.  Vallják  a  keresztyén  vallás  objektív  érvényességét.  Mikor 
bármelyikük egy hitetlennel vitatkozik, megmondja ennek a hitetlennek, hogy a hitetlenség 
megsemmisíti a természet egységét, valamint kizárja az értelmes állítások megfogalmazását 
bármely területen. Ezek az emberek mindezeket közvetlenül, vagy közvetve, de újra és újra 
megteszik.

Erre a közös, mind a régi Princeton, mind Amszterdam által vallott alapra építkezünk, 
mikor erősítgetjük, hogy:

a./  az  apologetikában  ugyanazt  az  alapelvet  kell  használnunk,  amit  a  teológiában 
használunk, nevezetesen az önmagáról bizonyságot tevő Szentírásét, valamint a benne foglalt 
analogikus igazságrendszerét.

b./ ezért nem szabad a hitetlenek és hívők „közös fogalmaira” hivatkozni, hanem csak 
azokra a „közös fogalmakra”, melyekkel az Isten képmására történt teremtése következtében 
minden ember egységesen rendelkezik.

c./ mikor így folyamodunk emberként az emberhez, ez csak úgy tehető meg, hogy a 
keresztyénség alapelvét szöges ellentétbe állítjuk a hitetlen alapelvével. Csak mikor elvetjük a 
függetlenség  alapelvét,  annak  az  azonosságról  és  az  ellentétről  alkotott  irracionalista-
racionalista alapelveivel egyetemben az analógia alapelvének nevében, akkor történik valódi 
folyamodás azokhoz a közös fogalmakhoz, melyekkel az emberek emberként rendelkeznek.

d./ meg kell tehát követelni, hogy a keresztyénség az egyetlen dolog, amit az emberek 
ésszerűen vallhatnak. S a végletekig ésszerű. Teljesen irracionális a keresztyénségtől eltérő 
bármely más álláspontra helyezkedni. Egyedül a keresztyénség nem feszíti keresztre magát a 
gondolkodást. Nélküle a gondolkodás teljes vákuumban működne.

e./ a keresztyénség érvének tehát az előfeltételezés érvének kell  lennie.  Ágostonnal 
együtt kell vallanunk, hogy Isten kijelentése a Nap, melytől minden más kapja a fényét. A 
keresztyénség igazságának legjobb, egyetlen abszolút biztos bizonyítéka az, hogy amíg nincs 
előfeltételezve, addig nincs semminek bizonyítéka. A keresztyénségről bebizonyosodott, hogy 
a bizonyíték elképzelésének maga az alapja.

f./ a keresztyén álláspont elfogadása a bűnösök részéről, akik elviekben elidegenedtek 
Istentől,  és  menekülnek  az  Ő  arca  elől,  akkor  következik  be,  mikor  szembesítvén  az 
elkerülhetetlenül világos bizonyítékkal, a Szentlélek megnyitja a szemeiket, így a dolgokat 
valóban  annak  látják,  amik  valójában.  A  bűnösök  intellektuálisan  képesek  készségesen 
követni  az  eléjük tárt  bizonyítékok bemutatását.  Ha csak a  keresztyén  és  nem keresztyén 
álláspontok közötti  különbséget tesszük világossá a számára,  ami egyedül csak református 
alapokon  lehetséges,  a  természeti  ember  képes  a  vita  kedvéért  a  keresztyén  álláspontra 
helyezkedni. De jóllehet ebben az értelemben jobban ismeri Istent, mint másként, s jóllehet 
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addig  is  ismerte  Őt  az  istenérzete  következtében,  mégis,  csak  amikor  a  Szentlélek  Isten 
kegyelme  által  leveszi  az  ember  szeméről  a szemüveget,  akkor  ismerik  meg az igazságot 
egzisztenciálisan. Akkor ismerik meg Őt, Akinek ismerete az örök élet.

g./  tehát  az  apologetika  hagyományos  módszerének  maradványait,  amit  a  régi 
Princeton  kisebb,  Amszterdam  nagyobb  mértékben  vett  át  a  katolicizmustól  és  az 
evangelikalizmustól, a továbbiakban nem szabad megtartani.

Warfield és Kuyper vállára állva akkor tiszteljük őket a legjobban, ha gondolkodásuk 
főcsapásának irányára építkezünk, ahelyett, hogy ahhoz ragaszkodnánk, ami következetlen az 
alapvető álláspontjukkal. S akkor leszünk a leghűségesebbek Kálvinhoz és Szent Pálhoz is.

237



14. fejezet: Az általános kegyelem és az egzisztencializmus

Végül  visszatérünk  az  általános  kegyelem  problémájára.  A  kritikusok  között  is 
jelentős véleménykülönbségek állnak fenn ebben a dologban. Eltérő véleményen vannak már 
azt az egyszerű ténykérdést illetően is, hogy vajon én elfogadom-e, vagy sem a Keresztyén 
Református egyház 1924-ben tartott zsinatának három pontját. Daane mondja: „Dr.  William 
Masselink… úgy ítéli meg, hogy Van Til hisz a Szentlélek negatív, bűn-korlátozó hatásában, 
de  nem hisz  a  Lélek  pozitív,  a  polgári  becsületességet  befolyásoló  hatásában… Dr.  S.  J. 
Ridderbos viszont… úgy ítéli meg, hogy Van Til helyesen viszonyította egymáshoz a polgári 
becsületességet és az általános kegyelmet.”543

S azonnal előhozakodik „megfontolásokkal”,  melyek,  mint  mondja,  „arra engednek 
következtetni, hogy Van Til nem hisz a Léleknek sem a negatív, sem a pozitív befolyásában, 
mellyel a bűn kitörését gátolja, sem a pozitív befolyásában, mely a polgári becsületességet 
hozza létre”.544 Korábban ezt mondta: „Azaz világos, hogy mind az általános kegyelem Van 
Til  általi  megközelítése,  mind  az  arra  adott  meghatározása  teljesen  más,  mint  az  1924-
eseké”.545 Úgy beszél az álláspontomról,  mint „támadásról az általános kegyelem ellen”,546 

ami egyáltalában nem is hagy helyet az általános kegyelem számára.

1. Kalamazoo első pontja547

Nos, a bizonyíték eléggé világosnak tűnik. Az A Letter on Common Grace (Levél az  
általános  kegyelemről)  című  kiadványban  összeszedtem  néhányat,  amiképpen  azok  az 
Általános  kegyelem-ben  és  a  rendszeres  teológia  tanmenetében  szerepelnek.  Nemcsak 
fenntartottam, de védtem is a három pontot Hoeksema és Schilder támadásaival szemben.

Néhány idézet bizonyítani fogja ezt. Az első pont így hangzik: „a zsinat kijelenti, hogy 
a Szentírás és a Hitvallás alapján biztos, hogy Isten üdvözítő kegyelme mellett, amivel csak az 
örök életre választokkal szemben viseltetik, létezik Isten biztos kegye, vagy kegyelme, amit a 
teremtményeivel szemben egyetemesen tanúsít”. Mit mondunk erről?

Vannak, akik tagadták az általános kegyelmet.  Ők azt állították, hogy Isten semmiféle kegyességgel 
sem viseltethet a történelem egyetlen pontján sem a „harag edényeivel” szemben. Így gondolkodni azonban nem 
más, mint úrrá tenni a logikát a Szentírás felett. Hoeksema és Schilder ellenében tehát én azt állítottam, hogy 
konkrétabban és analogikusabban kell gondolkodnunk náluknál, csak a biblia exegézis vezetésének engedve. A 
keresztyén  vallás  összes  igazsága  szükségszerűen  ellentmondásosnak  látszik.  Miután  azonban  a 
gondolkodásunkat  a  lételméleti  Szentháromságra,  tehát  ennek  a  hármas  Istennek  a  Szentírásban  adott 
kijelentésére  építjük,  így  analogikusan  gondolkodunk.  Nem  félünk  elfogadni  a  látszólag  ellentmondásosat. 
Tudjuk, hogy ami annak tűnik, az nem feltétlenül az. S nincs ez másként az általános kegyelem kérdésével sem. 
Nem  szabad  azt  mondanunk,  hogy  Isten  semmiféle  kegyességgel  sem  viseltethet  az  emberiség  túlnyomó 
többségével szemben, elvetetteket és választottakat egyaránt  beleértve,  mert a logikánk látszólag ezt követeli 
meg tőlünk. Az általános kegyelem esetében, mint minden más bibliai tanítás esetében is, meg kell próbálnunk a 
Szentírás tanításának összes tényezőjét venni, és a tőlünk telhető legjobban rendszeres kapcsolatba hozni azokat 
egymással.  Nem várunk azonban logikailag levezethető  kapcsolatot  két  tanítás  között.  Csak egy  analogikus 
rendszert várunk.548

543 A Theology of Grace, Grand Rapids, 1954, 90. oldal
544 Ugyanott
545 Ugyanott, 34. oldal
546 Ugyanott, 31. oldal
547 Az 1. számú Függelékben összefoglaljuk a három pontot, amiképpen azt a Keresztyén Református egyház 
zsinati összejövetele 1924-ben, Kalamazooban kinyilatkoztatta.
548 A Letter on Common Grace, 1953, 24.25. oldal (vitairat)
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A  Bevezetés  a rendszeres teológiába  című könyvben az érv ugyanaz.  Nem szabad 
következtetéseket levonnunk a kiválasztás és az elvettetés tantételeiből arra nézve, hogy amit 
a Biblia Istennek az emberekkel szembeni egyetemes viselkedéséről tanít, az nem lehet igaz.

Bizonyos értelemben isten a hívőhöz is rosszallóan viszonyul, mikor dacára a benne levő új életnek, 
Isten szeme előtt vétkezik. Isten tehát viselkedhet kegyesen a hitetlennel a „viszonylagos jó” következtében, amit 
Isten maga juttat neki dacára a benne lévő bűnnek. Ha Istenre és a világhoz való viszonyára egysíkú módon 
gondolunk,  akkor  egyetérthetünk  azokkal,  akik  azt  állítják,  hogy  nincsen  minőségi  különbség  Istennek  a 
választottak  és  az  elvetettek  iránt  megnyilvánuló  kegyességében.  Az  arminiánusok  és  a  barthiánusok 
voltaképpen ezt teszik. Vagy egyetérthetünk azokkal, akik azt állítják, hogy Isten semmilyen értelemben sem 
mutat  kegyességet  az  elvetettekkel  szemben.  Másrészről  azonban,  ha konkrétan  gondolkodunk Istenről  és  a 
világhoz való viszonyáról, egyszerűen meghallgatjuk, mit mondott nekünk Isten erről az Igében.549

Azzal a kérdéssel  kapcsolatosan tehát, hogy tanítja-e a Szentírás a kegyes  viselkedést  egy bizonyos 
fokig Isten részéről a hitetlen iránt, csak annyit indítványozhatunk, hogy szerintünk igen.550

Hoeksema azt állítja,  hogy Isten semmilyen értelemben sem képes az emberek két 
csoportját,  vagy osztályát,  a  választottakat  és az elvetetteket  egy csoportként,  osztályként, 
azaz általánosságként kezelni. Pighius és az arminiánusok azt állítják, hogy Isten nem képes 
szétválasztani  az  egyetlen  csoportot,  vagy osztályt,  vagy általánosságot  két  osztályra  csak 
azután,  hogy  az  emberek  meghozták  a  döntésüket  Isten  mellett,  vagy  ellene.  Hoeksema 
számára  minden  kegyelem  a  választottaknak  adott  kegyelem.  Az  arminiánusok  számára 
minden  kegyelem  az  embereknek  emberi  mivoltukban,  Isten  teremtményeiként  adott 
kegyelem.  Hoeksema  számára  minden  kegyelem  üdvözítő  kegyelem,  az  arminiánusok 
számára minden kegyelem általános kegyelem.

Mind Hoeksema, mind az arminiánusok megengedik, hogy az elvont logika bizonyos 
mértékig  uralkodjon  a  Szentírás  felett.  Mindketten  azzal  vádolnak  minket,  hogy 
önellentmondásba keveredünk, mert mind a kiválasztást, mind az általános kegyelmet valljuk. 
Ezek  között  azonban  nincs  ellentmondás.  Nem  az  arminiánusok  „általános  kegyelmét” 
valljuk. Ha ezt tennénk az a kiválasztás  ipso facto  tagadása lenne. Ahhoz az elképzeléshez 
ragaszkodunk, hogy Isten kegyesen viselkedik az emberekkel emberi mivoltukban, legyenek 
bár választottak, vagy elvetettek. Ez az érv szerepel az Általános kegyelemben és az említett 
tanmenetben.

Nem  csak  védjük  az  első  pontot  az  elvont  logikával  szemben,  hanem  azt  is 
megmutatjuk, hogy jó bibliai exegézisen alapszik. A Zsolt145:9 az egyik, amit felhoznak az 
első pont alátámasztására a zsinat kinyilatkoztatásában. Mikor a zsoltáros azt mondja: „Jó az 
Úr mindenki  iránt,  és könyörületes minden teremtményéhez”,  Schilder azt  vallja,  hogy ez 
pusztán azt jelenti: Isten örömét leli a létezésben, mint olyanban.

Ezt  cselekedve  Schilder  is  időtlen  logikát  erőltet  a  bibliai  elbeszélésre.  Nekünk 
azonban ezt az elbeszélést is szó szerint kell vennünk. A történelem végén az emberek két 
csoportját, a választottakat és az elvetetteket Isten semmilyen értelemben sem fogja azonos 
bánásmódban részesíteni. „Mikor a történelem véget ér, Isten nem viseltetik többé semmiféle 
kegyességgel  sem  az  elvetettek  iránt.”  Ez  azonban  nem  bizonyítja,  hogy  a  történelem 
valamely korábbi szakaszában Isten nem úgy foglalkozik a két csoport tagjaival, mintha egy 
csoport lenne.

Csak egy korábbi  szakaszban történt meg,  mielőtt  gonosz törekvéseik kiteljesedtek 
volna, hogy Isten az elvetetteket bizonyos értelemben a választottakkal együvé osztályozta. 
Mikor Isten először szólt Ádámhoz, tette azt úgy, mint az emberiség képviselőjéhez. Ez nem 
azt  jelenti,  hogy  Isten  elméjében  minden  ember  sorsa  már  ne  lett  volna  eldöntve. 
Természetesen  már  eldöntetett.  Isten  azonban  mégis  tagadhatatlanul  úgy  bánt  a 

549 Bevezetés a rendszeres teológiába, magyar fordítás, 197. oldal
550 Ugyanott, 198. oldal
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választottakkal  és  az elvetettekkel,  mintha  bizonyos  értelemben  egyetlen  tömeget  alkottak 
volna.  Ádám  tökéletesnek  teremtetett.  Mikor  bűnbeesett,  minden  ember  bűnössé  lett, 
Ádámban  Isten  haragjának  tárgyai  lettek.  Ugyanazon  a  napon,  a  képviselőjük  ugyanazon 
cselekedete által váltak bűnösökké.551

A Zsolt145:9-et tehát joggal idézhetjük az első pont védelmében. Sőt mi több, az is 
kiderül,  hogy  a  kiválasztás  és  az  elvettetés  tantételét  nem  szabad  elvontan  kezelni  egy 
következtető teológiai rendszer forrásaként. Mikor az arminiánusok azt mondják, hogy ezek a 
tantételek a történelmet dróton rángatott bábuk táncára egyszerűsítik le, arra azt válaszoljuk: 
ennek az ellenkezője igaz. Az emberek választásainak a történelemben igazi jelentőségük van 
azért, s nem pedig annak dacára, mert Isten tanácsvégzése felügyel mindent, amiknek meg 
kell lennie. Hasonlóképpen védjük azt az elképzelést is, mely szerint a történelemben Isten az 
emberiséggel  egy  egységként  bánik,  azokkal  szemben,  akik  szerint  Istennek  csak  két 
osztállyal  kell  foglalkoznia  „holtomiglan-holtodiglan”,  bármilyenek  is  legyenek  ennek 
következményei  az elvont logika szemszögéből nézve. „A zsinat azt szándékozott tanítani, 
hogy  Isten  bizonyos  kegyességgel  viseltetik  minden  ember,  mint  ember  iránt.”552 S  a 
zsinatnak igaza volt.  Mert  a  történelem biblikus nézetének a lényege  azt  vallani  ,hogy az 
emberek azért  elveszettek,  mert  vétkeztek  Isten ellen.  S az ellen az Isten ellen vétkeztek, 
Akinek a nagylelkűsége mindenhol az emberek szeme előtt van. Ismét Kálvin igazít minket 
útba, mikor ezt mondja:  „Pál ennek megfelelően,  miután figyelmezteti  az athéniakat, hogy 
’keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák’, azonnal hozzáteszi, hogy 
’bizony nincs messze egyikünktől  sem’ (ApCsel17:27),  mivel minden ember kétségtelenül 
érzi magában az égi kegyelmet, mely által fenntarttatik. (1, 5, 3)”553

2. Isten eredeti kegyessége az emberiség iránt Ádámban

A történelem kezdetén tehát Isten „kegyesen viselkedett mindenkivel”. Ádám minden 
ember képviselője. Ádámban minden embernek örök élet lett felkínálva. „Minden tény egy-
egy követelmény hordozója volt. Ám még ebben a minőségében is Istennek az ember iránti 
kegyes  viselkedését  hirdette.  Mindezek  nélkül  a  képviselet  erkölcsi  cselekedetének  a 
semmiben kellene zajlania.”554

Az  ember  eredetileg  jónak  teremtetett.  Azaz  mondhatni  ténykérdés,  hogy  volt  az 
ember részéről egy erkölcsi reakció, s ezt az erkölcsi cselekedetet Isten elfogadta.555

Isten  eme  eredetileg  kegyes  viselkedése  nem  kegyelem  a  szó  szoros  értelmében. 
Akkor ugyanis még nem volt bűn. Ezért tehát Isten eredeti kegyes viselkedéséről beszélünk az 
emberiség  iránt,  amiképpen  az  képviselve  volt  Ádámban.  Bavinck  és  más  református 
teológusok  beszélnek  néha  Isten  eme  eredeti  kegyes  viselkedéséről  kegyelemként.  Aztán 
lazábban  használják  a  kegyelem  fogalmát  annak  kifejezésére,  hogy  Isten  semmivel  sem 
tartozik  a  teremtményeinek.  Az  általános  kegyelem  problémájának  megoldásához 
természetesen rendkívül fontos, hogy kapcsolatba hozzuk Istennek ezzel az eredetileg kegyes, 
minden ember iránti viselkedésével. Az engedetlenség ádámi képviseleti cselekedete ugyanis 
Istennek ezzel az eredetileg kegyes, minden ember iránti viselkedésével szemben történt. S a 
kegyelem, mind az általános, mind az üdvözítő, a bűnnel, mint a szövetségi engedetlenség 
cselekedetével  összefüggésben  az,  ami.  Valójában  az  általános  kegyelem  problémájának 
megoldásához  alapvető  fontosságú,  hogy a  történelem egészéről  alkotott  református  nézet 
perspektívájába állítsuk. Csak mikor látjuk, hogy Isten kegyelme azokhoz az emberekhez jön 
551 Common Grace, Philadelphia, 1947, 30. oldal — Az eredeti szöveg nem jelzi ennek a lábjegyzetnek a pontos 
helyét ezen az oldalon – a szerk.
552 Ugyanott, 26. oldal
553 Bevezetés a rendszeres teológiába, magyar fordítás, 77. oldal
554 Common Grace, 26. oldal
555 Ugyanott, 71. oldal
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el, akik szövetség-szegők Ádámban, s akik a történelem kezdetétől fogva, mikor még nem 
léteztek,  azaz  nem  léteztek  történelmi  személyekként,  de  már  Isten  eme  kegyes 
viselkedésének tárgyai voltak, akkor látszik a kegyelem valóban kegyelemnek.

Ezt a dolgot leírja a Particularism and Common Grace (Partikularizmus és általános  
kegyelem is.556 Megmutatja, hogy egyedül a református hit partikularizmusa juttatja érvényre a 
kegyelem bibliai elképzelését. Azok, akik a dolgok modernista, vagy neo-modernista nézetét 
vallják, olyan általános kegyelmet akarnak, ami nem kegyelem, olyan kegyelmet, ami nem 
követeli meg a megtérést a bűnökből. Azok, akik a dolgok katolikus nézetét vallják, olyan 
általános  kegyelmet  akarnak,  amely nagymértékben elmossa  a  Teremtő  és  a  teremtménye 
közötti  különbséget.  A  lutheránus  és  az  arminiánus  az  általános  kegyelmet  Isten  végső, 
választó szeretete nélkül akarja. Csak a református nézetben – amelyben minden dolog Isten 
tanácsvégzésének következtében történik – valóban kegyelem a kegyelem. Akkor a kegyelem 
a  szuverén  Isten  cselekedete.  Akkor  az  üdvözítő  kegyelem  kiválasztó  kegyelem.  S  az 
általános kegyelem valóban kegyelem, és valóban általános, mert a kettő sehol máshol nem 
kombinálható össze, csak Isten tanácsvégzésének háttere előtt.

Ezek a dolgok párbeszédes formában kerülnek elénk.  Kálvin képviselője mondja a 
következőket:

Mikor ezt megmutattuk az akadékoskodónak, objektíven meglátszik majd (akár elfogadja, akár nem), 
hogy saját környezete és saját öröksége is mindvégig a Szentírás Istenének ellenőrzése alatt állt. Másként nem 
volna semmiféle világ. Azaz, megmutatkozik majd, hogy a jelen világ minden tényét, beleértve az ember saját 
tudatának,  valamint  környezetének  tényeit,  szövetségi  távlatból  kell  néznünk,  melybe,  mint  kimutattuk,  a 
Szentírás helyezi őket azért, hogy létezhessenek. Minden tény tehát arról beszél mindenhol minden embernek, 
hogy Isten egykor egyetemesen szólt az emberiséghez közös teremtésükről és Istennel történt összeütközésükről. 
Minden tény arról az egy eseményről beszél, mely a történelem hajnalán történt, tehát arról a tényről, hogy Isten 
kegyesen viszonyult az emberiséghez és örök életet kínált nekik azzal a feltétellel, hogy teljes szívükből fogják 
szeretni és engedelmeskednek Neki.

Következésképpen, állította, az egész emberiség iránti általános kegyelem valódi bibliai elképzelésének 
a történelem kezdetén vannak az alapjai. Az is nyilvánvaló,  mondta, hogy az emberi  lények választása igazi 
jelentőségének is a történelem kezdetén vannak a valódi alapjai. A kettő kölcsönösen függ egymástól. Az egyéni 
ember, Ádám választása olyan rettenetesen fontos volt, hogy minden ember örökkévaló jó és balsorsa függött 
tőle. Ekkora fontosság sehol máshol nem tulajdoníttatik az ember akaratának. Ám az ember akaratának ekkora 
fontosság  csak  azzal  a  ténnyel  szemben  tulajdonítható,  hogy  a  háttérben  a  szuverén  Isten  irányít  mindent, 
amiknek  meg  kell  lenniük.  E  nélkül  a  háttér  nélkül  az  ember  akarata  vákuumban  működne.  Nem lehetne 
jelentősége még az egyén számára sem, nem beszélve az egész emberi fajról.

S hogyan lenne képes Isten mindent felügyelő tanácsvégzése nélkül”, folytatta, „a minden emberben 
megtalálható bűntudat, a tudat, hogy megszegtük Isten törvényét, a maga valóságában meglátszani? Ez a tudat 
csak akkor látszik meg a maga valóságában, ha a Szentírás írja le, hogy micsoda is valójában, akkor, ha annak a 
ténynek a fényében szemléljük, hogy Isten eredetileg kegyesen viszonyult az emberiséghez, s Ádámban az egész 
emberiség szembefordult ezzel az Isten által kínált és adott kegyességgel.

S hogyan  lehetne  másként magyarázni  a  tényt,  hogy az ember  környezete  valamiképpen még nem 
teljesen hasonult az ember belső sivatagjaihoz, azaz még nem a velejéig romlott, mással, mint azzal, hogy Isten 
még mindig kegyesen viszonyul azokhoz, akik semmi másra nem szolgáltak rá, csak arra, hogy belevettessenek 
a Tőle való örökös elválasztottságba? Mi más módon értelmezhetnék az emberek Isten büntetéseit, amelyek még 
nem zúdultak rá teljes erővel az emberiségre, mint Isten kegyességének bizonyítékát?”

„Bizonyosan”,  folytatta,  „ez  az  egyetemes,  vagy  általános  kegyelem  nem  általános  a  szó  minden 
értelmében.  Isten bánásmódja azokkal, akiknek az Ő jelenlétében kell lenni, s azokkal, akiket  örökre ki kell 
onnan űzni, sohasem teljességgel egyforma, azaz különbség nélkül közös. A kezdetekben Isten viselkedése csak 
abból a célból volt közös, hogy megszabja az ember számára a feladatot és a felelősséget. Az egyetemesség már 
a  kezdet  kezdetén  viszonylagos  volt  Isten  egyetlen  egyetemes  tervén  belül.  Mennyivel  jobban  fogja  tehát 
jelenteni a bűnösöknek adott általános kegyelem a tényt, hogy ez az embernek egy jelentős választás elé állítása 
céljából adatik?”557

Más,  az  első  pont  alátámasztására  idézett  igeszakaszok  a  Szentírásból:  Mt5:44, 
Lk6:35. Schilder azt állította, hogy az eső és a napsütés ajándékaiból nem következtethetünk 
556 A jelen könyv fordításának idején még nincs magyarra fordítva – a ford.
557 Az általános kegyelem és az evangélium, magyar fordítás, 76-77. oldal
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arra, hogy Isten kegyes az emberekkel. Én azt állítottam, hogy a zsinatnak volt igaza, mikor 
az ellenkezőjét állította.

Mikor Schilder azt állítja, hogy törvényesen nem juthatunk következtetésre Isten viselkedését illetően a 
tényekből, arra azt válaszoljuk: konkrétan megmondatott nekünk, hogy Isten viselkedése jelentetik ki ezekben a 
tényekben.558

Mikor Isten  ily módon adja ajándékait  minden embernek,  az eső és  a napsütés ajándékait,  ezek az 
ajándékok azok az eszközök, melyeken át Isten elhívása megszólal. Isten elhívása azt jelenti, hogy az embereket 
felszólítja, hogy szeressék az Istent, az ő Teremtőjüket, térjenek meg bűneikből és kérjék az Ő bocsánatát.559

3. Az evangélium egyetemes felkínálása

Az első pontot alátámasztandó, a zsinat megemlítette az evangélium felkínálásának 
egyetemes jellegét. Ezt is védtem azoknak a vádjával szemben, akik azt mondták, hogy ha 
Isten  bizonyos  embereket  nem  akart  üdvözíteni,  akkor  képmutatás  nélkül  semmilyen 
értelemben  sem  hívogathatta  volna  őket  az  üdvösségre.  S  ezt  cselekedve  ismét 
kihangsúlyoztam annak szükségességét, hogy Ádámmal kezdjük.

Hinnünk kell, hogy a nehézségek ebben a dologban jelentősen leegyszerűsödnek, ha megfigyeljük a 
korábbi és a későbbi elképzeléseit. Kálvin nem vonakodik azt mondani, hogy az emberiség először „az üdvösség 
útjára állíttatott”. S mikor az emberiség egyetemesen az üdvösség útján volt, az üdvösség minden ember számára 
felkínáltatott. Ezt történelmi tényként veszi számításba. Arról vitatkozik Pighiusszal, hogy ez vajon abszolút, 
vagy feltételes felkínálás volt, de nem vitatja a tényt, mely szerint minden embernek fel volt kínálva Ádámban… 
Abból a tényből indul ki Kálvin, hogy Isten a történelem legkorábbi pontján mindenkinek felkínálta az örök 
életet. Az, aki úgy érvel, mint Pighius, könnyen képes ellenvetéseket megfogalmazni ezzel szemben, hogy ez 
lehetetlen. Ezt fogja mondani: Isten, a kiválasztás tantételének megfelelően nem akart minden embert üdvözíteni. 
Akkor mit jelent az, hogy minden embernek örök életet kínált? S hogy mered azt mondani, hogy Isten az embert 
az üdvösség útjára állította? Kálvin azonban nem hagyja félrevezetni magát a nem keresztyén előfeltevéseken 
alapuló  gondolkodás  által.  Az  igazi  okoskodás,  mondja,  inkább  azt  fogja  fenntartani,  hogy  az  egyetemes 
felkínálásnak van jelentése, és azért lehetséges, mert valójában Isten tette meg azt.560

Így az evangélium bemutatása… egyetemességben jön el az emberiséghez. A bűnös emberiséghez jön 
el,  ahhoz az emberiséghez,  melynek előtte  egykoron,  mikor „az üdvösség útjára  állíttatott”,  felkínáltatott  az 
üdvösség.  Ahhoz  a  tömeghez  jön  el,  amely  egyszer  közösen,  egyetlen  pillanat  alatt,  egyetlen  emberben 
elutasította  az  örök  élet  felkínálását  Ádámban.  Az  emberiség  most,  hogy  a  korábbi  állapotnak  megfelelő 
szóhasználattal éljünk, a halál útjára állíttatott. Időközben azonban belépett a képbe Krisztus megváltó munkája 
– ígéretben, vagy beteljesedésben. Krisztus nem halt meg mindenkiért. Ő csak az Ő népéért halt meg. Az Ő népe 
azonban még nem az Ő népe, csak Isten elméjében az. Ők még mindig az emberiség bűnös tömegének tagjai. Ott 
kell  kapcsolatot  teremteni velük, ahol vannak. A felkínálás,  vagy bemutatás nem szól  jobban azokhoz, akik 
hisznek, mint azokhoz, akik nem hisznek. A felkínálás azokhoz jön el, akik eddig sem hívők, sem hitetlenek nem 
voltak. E különbségtétel  előtt jön el… mielőtt még az megtörtént volna. Így tehát egyetemesen jön el, ezért 
tehát… lehet jelentőség. Krisztus egyeseknek az élet illata az életre, másoknak a halál illata a halálra. Azok, akik 
végül nem fognak hinni, sokkalta menthetetlenebbek lesznek.561

Mindent  egybevetve,  a  közösség  elképzelése,  mikor  a  kegyelemre,  vagy  az  evangéliumra 
vonatkoztatják,  szorosan  összekapcsolandó  a  korábbi  és  későbbi  fogalmával.  A  közösség  csak  egy  pontig 
közösség,  s  különbségekkel  az.  Ám  a  közösség  korábban  jobban  közös,  mint  később.  Általánosságban  az 
emberek, hívők és hitetlenek egyformának tekintettek és egyformán kezeltek amíg a különbségtétel folyamata 
meg nem indult. Közös harag alatt vannak a választottak és az elvetettek, amíg a választottak és az elvetettek 
közötti  különbség  nem  jut  kifejeződésre.  Ugyanez  a  helyzet  az  általános  kegyelemmel  és  az  evangélium 
általános elhívásával. Ez az embereknek szól, míg többé-kevésbé meg nem különböztetett állapotban vannak, s 

558 Common Grace, 32. oldal
559 Az általános kegyelem és az evangélium, magyar fordítás, 77. oldal
560 Common Grace, 76-77. oldal
561 Ugyanott, 78. oldal
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így  a  közösség  fogalma  alkalmazható.  A  történelemnek  valódi  jelentősége  van,  a  kiválasztás  tana  nem 
értelmezhető úgy, mint ami azt megsemmisíti, hanem inkább, mint ami azt megalapozza.562

Mind  Amszterdam,  mind  a  régi  Princeton  ugyanúgy  tanította  az  általános  kegyelmet,  mint  az 
evangélium általános felkínálását az emberiségnek. Isten a kezdettől fogva észben tartotta az Ő végleges tervét 
az  emberek  közötti  végső  különbségtétel  vonatkozásában.  Mind  az  infra-,  mind  a  szupralapszariánusok 
egyetértenek ebben. Ez azonban nem csökkentette az emberiség iránti kegyes viselkedését a történelem hajnalán. 
Miért ne folytatódhatna Isten általános jóindulata az emberiséggel szemben még a bukás után is? Csak ha a bűnt 
annak a lénynek a cselekedeteként vesszük, aki maga is végső önmagában, akkor lenne ez a helyzet. Isten az 
örökkévalóságtól  fogva  vetett  el  embereket  amiatt  a  bűn  miatt,  amit  majd  történelmi  lényekként  fognak 
elkövetni. Másokat pedig azért a munkáért választott ki, amit majd Krisztus végez el értük, és a Lélek végez el 
bennük a történelemben. Tehát ugyanúgy igaz és fontos a történelmi kihangsúlyozása, akár Isten szemszögéből 
nézve, akár ténylegesen megvalósultnak tekintve, mint annak kimondása: a történelem az, aminek Isten a saját 
tervével akarja, hogy legyen.

Így az emberiség iránti kegyes viselkedés a történelem hajnalán válik az evangélium őszinte kínálatává, 
valamint az általános kegyelemmé azok iránt,  akik vétkeztek. A bűn miatt minden ember a halál  útját  járta 
(Kálvin). Az emberhez, mint osztályhoz jött el Isten az élet útjának őszinte felkínálásával (Róma 2). Ez a hármas 
Isten által az embereknek adott egyetemes bizonyságtétel.

Ezért  Isten  az embereknek adott  minden jó ajándéka,  az eső és napsütés a  megfelelő  időben,  Isten 
irántuk való kegyességének őszinte megnyilvánulásai. Egyidejűleg általános bizonyságtétel is, mely által Isten 
Lelke együttmunkálkodik az emberekkel, megtérésre hívja őket, azaz az emberiség számára eredetileg Ádámban 
kiszabott feladat elvégzésére.

Ezért is képes a természeti ember az általános kegyelmen keresztül végezni a „jócselekedeteket”.563

4. Kalamazoo második és harmadik pontja

A vizsgált három pont közül a másodikat és a harmadikat vehetjük egybe. A második 
pont „a bűn visszatartására vonatkozik az egyén és a társadalom életében”. A harmadik pont 
arról  beszél,  hogy  „az  újjá  nem  születettek,  jóllehet  nem  képesek  semmiféle  üdvözítő 
jócselekedetre… mégis képesek… polgári jócselekedetre”. Én többször is azt állítottam, hogy 
Isten általi korlátozás következtében a bűnös nem az a mértékét tekintve, ami elviekben.

Elvileg tehát az ember vak. Ha ismét látnia kell az igazságot Istenről és önmagáról, 
akkor újjá kell születnie.  Újjá kell  születnie az ismeretre… De dacára a ténynek, hogy az 
ember lelkileg halott, elvileg halott… ismerhet és tehet sok mindent, ami viszonylag jó.

Isten nem üdvözítő kegyelmén át Istennek a bűnösön levő haragja csillapíttatott ebben 
az életben… Ez megmutatkozik  abban a  tényben,  hogy az ember  elméje nem teljesen és 
kizárólagosan  a  gonoszságra  hajlik.  Noha  az  ember  alapvetően  ellenséges  Istennel,  ezért 
hajlamos  gyűlölni  Istent  és  a  felebarátját,  ellenségessége  Istennel  szemben  nem jut  teljes 
kifejeződésre ebben az életben. Ő még nem végtermék.564

Szerencsére a természeti ember soha nem következetes ebben az életben. Amiképpen 
a keresztyén ember is vétkezik akarata ellenére, úgy a természeti ember is „vétkezik” a saját, 
lényegében  sátáni  alapelemével  szemben.  Ahogyan  a  keresztyénnek  is  megvan  a  maga 
„óemberének”  gonosz  szelleme,  aki  lehúzza,  és  meggátolja  abban,  hogy  megvalósítsa 
„Krisztus életét” önmagán belül, úgy a természeti embernek is megvan a maga istenérzetének 
gonosz  szelleme,  ami  lehúzza,  és  meggátolja  őt  abban,  hogy megvalósítsa  a  Sátán  életét 
önmagán belül.

A tényleges helyzet  tehát  mindig az igazság és a tévelygés keveréke.  A természeti 
ember, aki „Isten nélkül való” ebben a világban, mégis ismeri Istent, és dacára önmagának 
bizonyos mértékben el is ismeri Őt. Annak következtében, hogy Isten képmására teremtetett, 
annak  következtében,  hogy  kitörölhetetlenül  megvan  benne  az  istenérzet,  valamint  Isten 

562 Bevezetés a rendszeres teológiába, magyar fordítás, 199-200. oldal
563 A Letter on Common Grace, 57-58. oldal
564 Ugyanott, 23-23.oldal
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visszatartó  egyetemes  kegyelmének  következtében  azok,  akik  gyűlölik  Istent,  bizonyos 
korlátozott értelemben ismerik Őt, és tesznek jót.

Úgy tűnik tehát,  hogy a szakasz, melyben az „abszolút erkölcsi  ellentét” kifejezést 
használtam, főleg azok ellen irányul, akik úgy értelmezik az ellentétet, hogy az azt jelenti: az 
ember olyan rossz, amilyen csak lehet. Az érvelés egész lényege az, hogy az abszolút, vagy 
teljes  erkölcsi  romlottság  fenntartásához  nem kell  fenntartani  azt  az  elképzelést,  hogy az 
ember most teljesen sátáni, s nem is szabad ide vezetnie. Mivel az ellentét erkölcsi, és nem 
metafizikai,  Isten visszatartó kegyelme visszatartja az embert  attól,  hogy oly rossz legyen, 
amilyen csak képes volna lenni.565

Eddigre  már  az  olvasó  is  eljutott  oda,  hogy  maga  is  meglátja,  mennyire  teljesen 
alaptalanok Daane vádjai.

A. A hármas Isten Önmagában nem végső

Mint már jeleztük az első fejezetben, ő azt állítja, hogy az én teológiám „filozófiailag 
megalapozott”,  konkrétabban,  hogy  én  „a  hegeli  racionalizmus  és  a  modern 
egzisztencializmus keverékét kínáltam”.

Az olvasó észreveheti, hogy gondolkodásom alapvető kategóriái az alábbiak:
a./ A Szentírás, mint Isten közvetlen, tévedhetetlen Ígéje.
b./  Isten  tantétele,  Aki  három  személyben,  belső  öntudatosságban,  örökkévalóan 

létezik a világgal fennálló kapcsolatát megelőzően.
Bavinckot és az egyetemes református teológiát  követve beszélek az intratrinitárius 

viszonyról,  mint  a  lételméleti  Szentháromságról.  Ezt  annak a  dolognak a  kihangsúlyozása 
végett  teszem,  amit  Hepp  is  kiemel,  mikor  kimondja,  hogy a  református  teológián  kívül 
minden  más  teológia  viszony-teológia.  A  teológia  többi  formája  nem  különbözteti  meg 
világosan a lételméleti Szentháromságot, az Istenség három személyének belső kapcsolatait az 
üdvökonómiai Szentháromságtól, azaz Istentől a világgal fennálló viszonyában.

Daane  azt  mondja,  hogy  a  lételméleti  Szentháromság,  mint  a  magyarázat  általam 
kiválasztott legalapvetőbb kategóriája, elvonatkoztatás.

Valóban igaz, hogy egyetlen alapelv sem mondható a magyarázat keresztyén alapelvének, mely sérti 
Isten természete egy-sok jellegének egyforma végsőségét. De a legrosszabb fajta absztrakcionizmus megtenni 
ezt az alapelvet a többitől megkülönböztetetten a magyarázat legfőbb alapelvének.566

Vajon nem Istennek a Krisztusban adott kijelentése a magyarázat legfőbb alapelve?567

Az utolsó mondatban rejlik látszólag a dolog veleje. Mikor Daane megkérdezi: „Miért 
nem engedi, hogy Isten erényei szerves részévé váljanak a magyarázata alapelvének?”, erre 
azt válaszolom, hogy amint láthatja, én belefoglaltam az összes „nem közölhető attribútumot” 
a  „lételméleti  Szentháromság”  tantételébe.  Mikor  azonban  „Istennek  a  Krisztusban  adott 
kijelentésével”  helyettesítené  a  lételméleti  Szentháromságot,  mint  „a  keresztyén 
magyarázatának  legfontosabb  alapelvét”,  akkor  már  nem  tudom  őt  követni.  „Istennek  a 
Krisztusban adott kijelentése” ugyanis Istennek a világgal fennálló viszonya. Tudom, hogy az 
új Princetonban tanított,  az egzisztencialista filozófián alapuló dialektikus teológia szokása 
elvetni Isten önmagában vett elképzelését, illetve csak korlátozó fogalomként tekinteni arra. 
Ez azonban nem Hepp, Machen, Kálvin, vagy Pál apostol teológiája. Daane-val együtt nem 
gondolom, hogy Kierkegaard, az egzisztencialista „csodálatos hozzájárulást tett a keresztyén 
történelemfilozófiához”. Kierkegaard ugyanis utálta annak az Istennek az elképzelését, mely 

565 Ugyanott, 34. oldal
566 A Theology of Grace, 103. oldal
567 Ugyanott
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szerint  Ő  minden,  csak  nem  az,  ami  az  emberrel  Krisztusban  fennálló  viszonyában. 
Ugyanilyen  Barth  Károly  Istene  is,  Aki  kizárólagosan  csak  az  emberrel  „Krisztusban” 
fennálló  viszonyában az,  ami.  Barth fő alapelve  „Isten kijelentése Krisztusban”,  annak az 
Istennek a kizárását szolgálja, Aki az örökkévalóságtól fogva önmagában létezik, függetlenül 
a világgal fennálló viszonyától.

Úgy  tűnik,  Daane  nem  képes  meglátni,  miképpen  lehet  bármiféle  „hatékony 
kapcsolatot találni a hármas Isten kijelentésével Jézus Krisztusban”, ha valaki a lételméleti 
Szentháromsággal  kezdi.  De miért  ne  lehetne  ezt  megtenni  Istennek  a  világra  vonatkozó 
egyetemes tervével, ami a teremtés és a gondviselés munkáiban valósul meg – ahogyan ezt 
tették a református teológia történetébe, a dialektika reggelének felvirradása előtt?

B. Isten dekrétumai nem meghatározók

Daane azt mondja, hogy én Isten örökkévaló dekrétumait veszem kiindulópontnak. S 
ennek  következtében,  mondja,  nem  tudom  érvényre  juttatni  az  általános  kegyelem 
elképzelését a történelemmel való viszonyában.

Isten örökkévaló dekrétumait kiindulópontjává téve Van Til nem képes érvényre juttatni a saját kiváló 
hangsúlyát  azon,  az  általános kegyelmet  az  idő mozgó folyamával  kapcsolatban  kell  értelmezni.  Isten  örök 
dekrétumai időtlenek, s mikor ezeket tesszük meg az általános kegyelem problémájának alapjául,  valamint a 
problémával  kapcsolatos  vizsgálódásunk  kiindulópontjául,  akkor  az  egész  dolog  az  időtlenség  szférájában 
marad.568

Ez az ellenvetés összhangban van az elsővel. Én a kiindulópontomat valóban abban 
helyezem  „amiknek  meg  kell  lenni”  a  történelemben  Isten  dekrétumaiban,  vagy 
tanácsvégzésében. S tudatában vagyok ténynek, hogy Kierkegaard és követői „az idő mozgó 
folyamát”,  a létezés  az erre a tanácsvégzésre történő utalás nélkül határozzák meg. Azt is 
tudom,  hogy  Barth,  Kierkegaardhoz  hasonlóan  ugyanabból  az  okból  veti  el  Istennek  a 
történelem mögött  tanácsvégzése,  vagy  dekrétumai  elképzelését.  Barth  azt  állítja,  hogy  a 
lételméleti Szentháromság, mint a világtól függetlenül, önmagában vett Isten, valamint Isten 
tanácsvégzésének efféle elképzelése, ami minden eseményt felügyel a történelemben, időtlen 
logikát  kényszerítene  a  történelemre.  Ez,  mondja,  sértené  az  idő  egyediségét,  azzal 
egyetemben a valóságát is. De ami a legfontosabb, sértené a Krisztus-eseményt.

Erre  azt  válaszolom,  hogy  Barth  teológiája  olyan  filozófiai  konstrukció,  mely 
megsemmisítő a történelmi keresztyénségre nézve. Ha „az idő mozgó folyamának” valóságát 
és jelentőségét az önálló Isten, valamint a történelemre vonatkozó örök tervének kárára kell 
fenntartani,  akkor  a  Szentírás  Krisztusa  eltűnik.  Belesüllyed  az  összefüggéstelen 
irracionalizmus  mélységébe.  Vajon  megmutatja  nekünk  Daane,  miképpen  képes  ortodox 
teológiát  építeni  a  dialektikus  teológiától  külön,  anélkül,  hogy  a  kiindulópontját  az 
önmagában vett Istenbe, valamint az Ő dekrétumaiba helyezné? Megmutatja, miképpen képe 
ortodox krisztológiát alkotni a barthiánustól elkülönülten, ha a Krisztusban adott kijelentést 
teszi meg a magyarázat alapelvének a lételméleti Szentháromság helyett?

C. A kiválasztás és az elvettetés nem egyformán véglegesek

568 Ugyanott, 24. oldal

245



A  második  ponttal  összefüggésben  Daane  az  mondja,  hogy  én  félrevezetően 
feltételezem  „a  kiválasztás  és  az  elvettetés  egyforma  véglegességét”.569,  Nos,  én  valóban 
vallom a kiválasztás és az elvettetés egyforma véglegességét. Fenn kell ezt tartanom, ha azt is 
fenntartom, hogy Isten a tanácsvégzésével felügyel mindent, amiknek meg kell lennie. Mivel 
a kiindulópontomat Istenbe és az Ő tervébe helyezem, úgy gondolkodom erről a tervről, mint 
ami  ugyanúgy az  elvettetés  hátterében  is  áll,  mint  ahogyan  a  kiválasztáséban.  Isten  terve 
egetlen egység. Az a cselekedete pedig, mellyel egyeseket kiválaszt, egyben mások ki nem 
választásának a cselekedete is.

Teljes  mértékben  egyetértek  John  Murray  professzornak  a  dologgal  kapcsolatos 
értekezésével. Miután foglalkozott Isten szuverén jótetszésével, amiképpen az kifejeződik a 
kiválasztásban, az elvettetés szörnyű témájával folytatja. Elemzése a Westminsteri Hitvallás 
harmadik fejezete hetedik cikkelyén alapszik, ahol ezt olvassuk: „Az emberiség többi részét 
Isten  az  Ő  tetszése  és  akaratának  kifürkészhetetlen  tanácsvégzése  szerint  -  amely  által 
kiterjeszti  vagy visszavonja kegyelmét  úgy,  ahogy neki kedves az ő szuverén hatalmának 
dicsősége végett,  az ő teremtményei  felett  -,  elhagyta,  gyalázatra  és haragra rendelte  őket 
bűneik miatt, az Ő dicsőséges igazságának magasztalására.”

Ezt a részt tárgyalva Murray a következőket mondja:

Az utóbbi szakasz azonban megérdemel némi megfontolást, ha ugyan nem magyarázatot. Nyilvánvaló, 
hogy ez a szakasz Isten dekrétumának két oldalát állítja elénk az emberiség ki nem választásával összefüggésben 
– elhagyván őket az egyik oldalon, valamint gyalázatra és haragra rendelvén őket a bűneikért a másik oldalon. A 
Hitvallás kevés cikkelye mutat nagyobb teológiai pontosságot, s valódi nyelvi szépséget, mint ez. Felbontja a 3. 
cikkely nagy horderejű mondatában rejlő elemeket, „mások pedig az örökkévaló halálra rendeltettek”, amennyire 
ez az emberiség nem kiválasztott részére vonatkozik.

Voltak és vannak, akik az elvettetés cselekedetét Isten tisztán jogi aktusaként kezelik. Ezt általában a az 
emberek  közötti  bármely  szuverén,  Isten  által  tett  különbségtétel  gondolatától  való vonakodás  motiválja.  A 
különbség egész  magyarázatát  az emberek végső sorsában a maguktól  az emberektől  származó döntésekben 
vélik megtalálni, azaz az üdvösség dolgában az emberek közötti különbségek magukban az emberekben meglevő 
különbségeken  alapulnak.  A  westminsteri  hittudósok,  épp  ellenkezőleg,  különösen  ügyelnek  Isten  szuverén 
jótetszésének  kihangsúlyozására  az  elvettetés  dekrétumában  ugyanúgy,  mint  a  kiválasztáséban:  „Isten  az  Ő 
tetszése  és  akaratának  kifürkészhetetlen  tanácsvégzése  szerint  -  amely  által  kiterjeszti  vagy  visszavonja 
kegyelmét úgy, ahogy neki kedves”.

A ragaszkodás Isten abszolút szuverenitásához azonban nem mos el egy nagyon fontos különbségtételt. 
Az elvettetés dekrétumának, mint már említettük, két oldala van, az elhagyás, és a gyalázatra és haragra rendelés. 
Figyeljük  meg,  hogy  az  „elhagyást”  semmi  sem  befolyásolja,  míg  a  „gyalázatra  és  haragra  rendelést” 
befolyásolja a „bűneik miatt”. Ez a különbségtétel mindennél fontosabb. A Hitvallás pontossága mesteri. Nem 
azért hagyatnak el az emberek, mert bűnösök. Ugyanakkor mivel a nem választottak bűnösök, ezért rendeltetnek 
a  gyalázatra  és  haragra.  Másképpen  megfogalmazva  a  dolgot,  a  bűn  nem az  alapja  annak,  amiért  egyesek 
elhagyatnak,  és  így  ki  nem  választottakká  válnak,  de  a  bűn  igenis  alapja  a  gyalázatra  és  haragra 
rendeltetésüknek.  Az  elhagyás  Isten  szuverén  jótetszésén  alapszik  –  kiterjesztheti,  vagy  visszavonhatja  a 
kegyelmét, amint neki tetszik. A gyalázat és a harag azonban előfeltételezi a megszolgált büntetést. A harag 
mindig a vétek zsoldja, a vétek pedig a bűn következménye. Más szóval, a gyalázatnak és a haragnak a jogi 
alapja mindig a bűnben és az elítélésben rejlik.

Ennek a szakasznak a felépítése azonban még egy megjegyzést követel meg. A „tetszett az Istennek” 
szavak vezetik be mind a „gyalázatra és haragra rendelést”,  mind az „elhagyást”.  Ez látszólag megzavarja a 
fentiekben  említett  különbségtétel  egyszerűségét  és  erejét,  s  néha  elkerülte  a  figyelmét  egyes,  a  Hitvallást 
magyarázó  református  kommentátoroknak.  Ám  a  féltő  gondosság,  mellyel  a  hittudósok  fenntartották  Isten 
szuverén akaratának alapelvét, így is napvilágra jön. Egyedül Isten szuverén jótetszése működik az elhagyásban. 
A gyalázatra és haragra rendelésnél azonban Isten szuverén jótetszése és jogi elítélése egyformán működnek. 
Felfedezzük tehát,  hogy miközben megkülönböztetetten és  elegánsan  fenntartják a  különbséget  az elhagyás, 
valamint a gyalázatra és haragra rendelés között, Isten szuverén akaratát nem tagadják a maga helyes működési 
szférájában az elvetettek örök kárhozatában. S a kérdés komoly elemzése igazolni is fogja azt a szerkezetet, amit 
a hittudósok elfogadni választottak.570

569 Ugyanott, 25. oldal
570 Calvin Forum, 1944. január
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A dolog lényege az, hogy amennyiben tagadjuk a kiválasztás és az elvettetés egyforma 
véglegességét, akkor tagadjuk, hogy Isten terve felügyel mindent, amiknek meg kell lennie. 
Akkor  az  embereket  tesszük  meg  sorsuk  mind  végső,  mind  közbenső  okának.  Pighius 
ugyanilyen  fajta  ellenvetéseket  fogalmazott  meg  Kálvinnal  szemben,  mint  Daane  velem 
szemben. Pighius azt állította, hogy ha az ember bűnét kell megtenni örök büntetése okának, 
akkor Isten elítélésének ahhoz semmi köze sem lehet. Kálvin azt  válaszolja, hogy Pighius 
„nem tudja, miképpen kell különbséget tenni a távoli és a közvetlen okok között”. „Kálvin 
viszont ahhoz ragaszkodik, hogy teljesen törvényes az ember bűnét a közvetlen,  míg Isten 
tanácsvégzését az ember végső pusztulása végső okának tekinteni”.571

Úgy véli Daane, hogy Isten szuverenitását én nem biblikusan határozom meg, mert a 
kiindulópontomul  Isten  dekrétumait  veszem?  S  ebből  kiindulva  engem  azért  is  nem 
biblikusnak mond,  mert  azt  vallom, hogy az ember  bűne,  mint  a gyalázat  és harag alapja 
mögött, amire az elvetettek rendeltettek, az áll, hogy isten az Ő „jótetszésében” elhagyja őket. 
Akkor a Westminsteri Hitvallásra is ugyanez a kritika vonatkozik. „Nem azért hagyatnak el az 
emberek, mert bűnösök. Ha ez lenne a helyzet, akkor minden ember le lenne hagyva… Az 
elhagyás Isten jótetszésén alapszik.”572

Tudom, hogy Barth elveti a kiválasztás és az elvettetés egyforma véglegességének a 
tantételét.  De  tudom  azt  is,  mi  oka  van  erre.  Azért  teszi  ezt,  mert  inkább  Istennek  a 
Krisztusban  adott  kijelentését,  semmint  magát  Istent  és  az  Ő tanácsvégzését  teszi  meg  a 
magyarázata fő alapelvének. Úgy véli, hogy utóbbi tantételek szükségtelen titkot csinálnak az 
Istennel  fennálló viszonyunkból.  Ezért  azt  vallja,  hogy Krisztusban az egész hármas Isten 
átfogó módon kijelentetett.  S az emberek nem a Krisztus eljövetelét  megelőző teremtésük 
következtében  emberek.  Ők  a  Krisztus  képére  teremtett  teremtmények.  Ők  Krisztusban 
léteznek, ha egyáltalán léteznek. Krisztus Maga ez egyetlen végleg elvetett. Benne minden 
„elvetett” kiválasztottá válik. Az elvettetés „lehetetlen lehetőséggé” válik, utolsó előttivé, nem 
utolsóvá. Isten utolsó szava minden emberhez az Igen.

Az általános  kálvinizmust  állítva szembe Barth eme „krisztomonizmusával”,  ami a 
saját egzisztencializmusán alapszik, én kijelentem, hogy Isten önállóként létezik. Isten terve 
felügyel  mindent,  amiknek  meg  kell  lenniük.  Az  elvettetés  bizonyosan  egyenrangú  a 
kiválasztással:  ez  a  kiválasztás  negatív  összetevője.  Ha  az  elvettetés  nem  egyenrangú  a 
kiválasztással, akkor maga a kiválasztás is az ember azt megelőző cselekedetétől függ.

Megmutatja  nekünk  Daane,  miképpen  képes  elkerülni  Pighius  és  az  arminiánusok 
álláspontját  akkor,  ha elveti,  hogy Isten  elvetésének végső okát  állítsa  az  ember  bűnének 
közbenső oka mögé? Megmutatja nekünk Daane, hogy miben különbözik a kiválasztás és az 
elvettetés egyforma véglegességének általa történt elvetése Barthétól?

D. Ádám választásainak egyforma véglegessége

Ám hogy Daane  ezt  valószínűleg  nem teszi  meg,  az  még  inkább  kiderül  hűséges 
ragaszkodásából  Ádám  el  nem  bukása,  valamint  Ádám  elbukása  egyformán  végleges 
lehetségességéhez. Az, hogy ő elveti a kiválasztás és az elvettetés egyforma véglegességét, de 
ragaszkodik  Ádám  el  nem  bukása,  valamint  Ádám  elbukása  egyformán  végleges 
lehetségességéhez,  egymásban  foglaltatnak.  Mindkettő  abban  foglaltatik,  hogy  elveti  a 
kiindulópontnak  Isten  tervében  történő  kijelölését,  s  mindkettő  feltételezi  a  lehetségesség 
végsőségét Isten tervétől elkülönülten is. Daane mondja:

571 Common Grace, 66. oldal
572 Lásd a fenti szakaszt Murray professzortól
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Csak ha elveti az engedelmesség valódi lehetségességét a bukás idején, akkor képes Van Til fenntartani 
azt, hogy a bukást megelőző időkben ez egyetemes ajánlat célja az emberiség szétválasztása volt választottakra 
és elvetettekre.573

Panaszkodik,  hogy  én  a  lehetségességet  Isten  tanácsvégzésével  együtt  létezőként 
határozom meg.

Van  Til  elképzelhetetlennek  tartja,  hogy Isten  tanácsvégzése  tartalmazhat  valódi  lehetségességeket, 
melyek nem válnak ténylegességekké a történelemben. A lehetségesség efféle elképzelése tiszta determinizmus, 
és nem egyeztethető össze azzal a hagyományosan vallott állásponttal, mely szerint Ádám szabadnak teremtetett 
arra, hogy ne vétkezzen.574

Daane itt ismét azt feltételezi Kierkegaarddal egyetemben, hogy a véges létezés olyan 
fogalom, melyet Istentől függetlenül kell meghatározni. Nem szabad Isten tervéből kiindulva 
meghatározni.  Isten  kijelentésének,  amint  Daane,  Kierkegaarddal  egyetértésben  állítja  a 
disszertációjában,  nem  szabad  „a  létezést  megelőző  gondolkodás  és  élet  normájának” 
tekinteni.575 A lehetségességet magát is függetlenné kell tenni Isten tervétől, s a véges létezés 
is ettől a tervtől független létezés.

Azonnal megérthető, hogy ezen az alapon Daane az általam vallott álláspontot deterministának nevezi. 
Kétségtelenül ezt tenné akkor is, ha hallaná, mit mond Kálvin Pighius ellenében: Ha tehát semmi sem gátolhatja 
meg az embert annak elismerésében, hogy romlásának elsődleges oka Ádámtól származik, s ha minden ember 
önmagában találja meg a romlásának közbenső okát, akkor mi gátolhatja meg a hitünket annak elismerésében, 
hogy a távolban, minden józansággal és hódolattal, minden alázattal, Isten távoli titkos tanácsvégzése volt az, 
ami az ember bukását így elrendelte? S mi gátolná meg ugyanazt a hitet abban, hogy egyidejűleg a közbenső 
okra is  tekintsen:  az egész emberi  fajt  egyénenként  az Ádám személyétől  származó vétek, és  az örök halál 
megérdemelt büntetése köti, így tehát mindenki önmagában van kitéve a halálnak, mégpedig az örök halálnak? 
Pighius tehát  nem vágta ketté,  nem rázta meg,  és  nem módosította (ahogyan képzelte)  azt  a  kiemelkedő és 
csodálatos szimmetriát, amellyel ezek a közvetlen és távoli okok isteni összhangban állnak egymással!576

E. Ádám, ki vagy te?

Miután  Daane  ugyanolyan  véglegessé  teszi  Ádám  engedelmességének 
lehetségességét,  mint  az  engedetlenségéét,  az  ő  „Ádámja”  nem  viszonyul  Isten 
tanácsvégzéséhez.  S  mivel  ő  megteszi  Isten  Krisztussal  fennálló  viszonyát  a  magyarázat 
elsődleges alapelvének, neki át kell siklania a Genezis beszámolójának történelmi Ádámja, 
mint az emberiség többi tagja számára döntő fontosságú valaki felett. Azt mondom, ezt meg 
„kell” tennie, de nem mondom, hogy meg is teszi. Tudom viszont, hogy Barth megteszi. Barth 
számára minden ember csak valamiféle entitás, amíg nem Krisztusban képzeljük el őket, Aki 
Ádám, az első ember, mert Ő az egyetlen valóságos ember.

Barth  azért  vall  efféle  nézeteket,  mert  el  akarja  kerülni  a  misztériumot,  mellyel 
szembesülünk, ha Kálvinnal együtt valljuk az önmaga által létező Istent, valamint ennek az 
Istennel a kapcsolatát a történelmi Ádámon, mint fő képviselőjükön keresztül. Barth számára 
a Genezis beszámolója nem egyszerű történet, hanem szuper-történet, s a Szentírás Ádámmal 
és az emberiségnek az ő engedetlenségének képviseleti cselekedetén keresztül bekövetkezett 
bukásával kapcsolatos történetéről úgy beszél, mint holmi mondáról.

A történelmi keresztyén,  s különösen a történelmi református álláspont elkülönítése 
végett a történelem eme jelenkori besűrítésétől, én állandóan kihangsúlyoztam a rendkívüli 
fontosságát annak, hogy a Genezis beszámolóját egyszerűen történelminek tekintsük.577 Újra 
573 A Theology of Grace, 68. oldal
574 Ugyanott, lábjegyzet
575 V. ö. 1. rész
576 Common Grace, 67-68. oldal
577 V. ö. The New Modernism, Philadelphia, 1947, és “Has Karl Barth Become Orthodox?”
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és újra védtem Ádám,  mint  az első történelmi  ember  történetiségét,  és  döntő fontosságát. 
Egyszerűen  nem  igaz,  amint  az  idézetek  is  megmutatták,  hogy  „én  csak  egyetlen  rövid 
mondatot  szenteltem annak  bemutatására,  hogy az  emberiségnek,  mint  tömegnek,  pozitív 
létezése van Ádámban”.578

Van  Til  általános  kegyelem-teológiája  nem hagy  helyet  Ádám számára.  A  gondos  kutatás  ezzel  a 
kiáltással zárul: Ádám, merre vagy?579

A válasz az, hogy ő az első történelmi emberként, minden ember képviselőjeként élt. 
Elég  gyakran  festettem én őt  így le.  S  tettem ezt  azért,  mert  Barthtal  ellentétben  és  nem 
teszem Istennek az emberrel Krisztusban fennálló viszonyát a fő magyarázó alapelvemnek. 
Ha megtettem volna, nem lettem volna képes – ahogyan megtettem – a bűnt Istennek az Isten 
által  Ádámon  keresztül  kijelentett  törvénye,  vagy  akarata  szándékos  megszegéseként 
meghatározni. Barth krisztológiai alapelvével ugyanis a bűn csak Krisztus ellen és Őbenne 
bűn.  Így  az  Isten  és  ember  közötti  ellentét  minden  ember  számára  eltöröltetett  az 
örökkévalóságtól  fogva,  a  Krisztus-eseményben.  Akkor  a  kegyelem,  minden  kegyelem 
általános  kegyelem  volna.  Körülvenné  az  emberiséget,  amely  nem  Ádámban,  az  első 
történelmi emberben, mint a képviselőjükben létezik, hanem Ádámmal egyetemben a tiszta 
lehetségességből pattan ki valamiképpen, és a Krisztus-eseményben üdvözülve jut létezésre. 
A  véletlen  méhéből  megszülető  entitások  oly  mértékben  válnak  személyekké,  amilyen 
mértékben részesülnek a Krisztus-esemény üdvözítő cselekedetéből.

Felvállalja  Daane  annak  megmutatását,  hogy  miképpen  alkot  egy,  a  történelmi 
kálvinizmussal  összhangban  álló  teológiát  annak  ama  elképzelésével  együtt,  hogy  Ádám 
választása  valódi  választás  volt,  ám  olyan  választás,  melynek  a  hátterében  mégis  Isten 
véglegesen meghatározó terve állt? Ádám, ki vagy te?

F. Az általános kegyelem problémája

Daane azt  állítja,  hogy az általános  kegyelem általam adott  meghatározása teljesen 
eltér a három ponttól.

… Az általános kegyelem hagyományos fogalma mind történelmileg, mind teológiailag megfejthetetlen 
viszonyban áll a bűn valóságával…580

Miután  a  három  pont  az  általános  kegyelmet  csak  a  bűnös  állapotot  illetően  határozzák  meg,  az 
emberiségről alkotott fogalma nem határozható meg bűnre vonatkoztatás nélkül. Mind a bűn, mind a kegyelem 
elképzelése lényegi alkotóelemei az általános kegyelem 1924-es elképzelésének. Ezzel éles ellentétben teszi meg 
Van Til az emberiséget fenntartások nélkül az általános kegyelem problémája lényegének…581

A bukás előtti, és a bukás utáni időszakok közötti különbség elhanyagolásával Van Til jelzi, hogy nem 
veszi komolyan az időt és a történelmi dátumokat.582

Mindezt  abból  vezeti  le,  hogy  én  Isten  dekrétumait  teszem  meg  az  elsődleges 
kiindulópontomnak.583 Erre semmilyen bizonyítékot nem ad, de nem is adhat. A bizonyítékok 
az  ellenkezőjét  bizonyítják,  mégpedig  világosan.  Schilderrel  és  Hoeksemával  szemben  én 
kihangsúlyoztam  az  elképzelést,  mely  szerint  miután  református  keresztyénekként  Isten 

578 A Theology of Grace, 50. oldal
579 Ugyanott, 42. oldal
580 Ugyanott, 33. oldal
581 Ugyanott, 34. oldal
582 Ugyanott
583 Ugyanott, 30. oldal
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tanácsvégzését kell meg tennünk minden meghatározójának, amiknek meg kell lenni, ezért ki 
kell hangsúlyoznunk a történelmi események mindegyikének tényleges jelentőségét is.

A  korábbi  és  későbbi  elképzelése  kihangsúlyozásának  fontosságához  ragaszkodnunk  kell. 
Természetesen tudjuk, hogy Isten elméjében benne vannak mind az elvetettek, mind a választottak. Ez a tény 
kijelentetett nekünk, tudjuk, hogy egyesek végleg elvettetnek, mások végleg befogadtatnak. S nincs vita róla, 
hogy mi ennek a különbségnek a végső oka. Mindkét fél, akik Kálvinnal együtt Pighius ellenében vitatkoznak, 
szívesen elismerték, hogy Isten tanácsvégzése a végső meghatározó tényező. De fennmarad a nézetkülönbség a 
történelmi jelentését illetően. S itt a probléma konkrétabban az, hogy milyen mértékben kell megengednünk, 
hogy  a  korábbiról  alkotott  elképzelésünket  a  későbbiről  alkotott  elképzelésünk  irányítsa.  Úgy  véljük,  a 
korábbiról alkotott elképzelésünket jobban ki kell majd hangsúlyozni, mint ahogyan eddig tettük.584

Ebben a vonatkozásban hangsúlyt kell fektetnünk a tényre, hogy az első történelmi emberben az összes 
többi  ember,  ha  még  nem  is  léteztek  történelmi  entitásokként,  vagy  lényekként,  képviselve  voltak.  Isten 
kegyesen viseltetett mindenki iránt.585 Ez volt Isten viselkedése minden emberrel szemben, akiknek majd az Ő 
gondviselése által kellett létezésre jutniuk. Ez volt az általános kegyesség.

Ezután az egész emberiség, nem pusztán egyes tagjai, vétkezett Ádámban. Így Isten minden embert 
közös átok alá  helyez.  A kiválasztás  tényéből  nem szabad arra  a  következtetésre  jutnunk,  hogy ez  az  átok 
ugyanúgy  nem  valóságos  a  választottak  számára,  mint  ahogyan  valóságos  az  elvetettek  számára.  Elvont 
logikával  nem  szabad  tagadnunk,  hogy  amit  a  Biblia  a  történelem  kezdetéről  mond,  az  valóságos,  abból 
kiindulva, ami majd a történelem végén fog bekövetkezni.

A bukás után belép a kegyelem.  Isten népe számára létezik üdvözítő kegyelem Krisztusban. S van 
általános kegyelem is minden ember számára, kegyelem az embereknek emberi mivoltukban, az Isten képmására 
teremtett embereknek. Amiképpen Isten mindenkivel szemben kegyesen viseltetett a bukás előtt, úgy a bukás 
után, dacára a bűneiknek, emberekként keresi őket. Eredetileg minden ember a”az üdvösség útjára” volt állítva. 
A  bukás  után  „a  halál  útjára”  kerültek.  Isten  azonban  minden  embert  megtérésre  hív.  Az  emberek  nagy 
csoportjait  hívja az  üdvösségre  Krisztusban.  Ez  a hívogatás  valóságos.  Valódi  jelentősége  van.  Ugyanolyan 
jelentősége van, mint amennyire Ádám választásának is volt, még ha a későbbi kijelentésből tudjuk is, amint 
Kálvin rámutat, hogy a bukást Isten rendelete határozta meg.

Nem szabad meglepődnünk az üdvösségre hívogatás egyetemességén. Nem szabad azt állítanunk, hogy 
az egyetemes hívogatás nem tár fel semmit Isten viselkedéséről azon az alapon, hogy Isten konkrét akarata áll 
minden dolog hátterében…586

Az egyetemes hívásnak csak azok vonatkozásában van jelentősége, akik a történelem korábbi fázisában 
vannak. Akkor van jelentősége mind a választottak, mind az elvetettek vonatkozásában, ha ők a tagjai a még szét 
nem választott emberiségnek, s oly mértékben, amilyen mértékben még nincsenek szétválasztva.587

Dacára minden ragaszkodásnak ahhoz, hogy valódi jelentősége van annak, ahogyan 
Isten az emberiséggel, mint egésszel foglalkozik (a) jóindulatú hozzáállásával a bukás előtt, 
(b) az evangélium felkínálásának egyetemes jellegével,  és (c) a jó ajándékok megadásával 
minden embernek, s ezzel a megtérésre hívásukkal, Daane mindebben nem képes mást látni, 
csak determinizmust.

Amíg  valaki  az  önálló  Istennel,  valamint  Istennek  a  történelmet  véglegesen 
meghatározó  tanácsvégzésével  kezdi,  s  azt  vallja,  hogy  az  elvetettek  bűne  mögött  a 
kárhoztatásuk történelmi okaként az ő Isten általi „elhagyásuk” áll, s amíg Ádám választása 
mögött azt mondja, Isten meghatározó terve áll, addig az illetőt determinizmussal vádolják. 
Daane nem elégszik meg a szupra-lapszariánizmus tagadásával.  Ő függetleníteni  akarja az 
embert Isten tervétől. Számára senki sem juttatja érvényre a történelmet, amíg az azt alkotó 
események nem Isten tervétől függetlenül léteznek. Más szóval, lehetetlenség őt kielégíteni a 
történelmi  jelentőségével,  amíg  ezt  a  történelmit  nem  a  modern  egzisztencializmus 
irracionalista értelmében vesszük. Azt akarja, hogy fogadjuk el a „bűntelen és bűnös idők” 

584 Common Grace, 72. oldal
585 Ugyanott
586 Ugyanott, 80. oldal
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fogalmait.  Bátran  kijelenti,  hogy  a  három  pont  alkalmazza  ezeket  a  fogalmakat.588 Én 
tagadom, hogy ezt tennék. A bűntelen és bűnös idők fogalmát  Barth alkalmazta.  Számára 
ezek azt jelzik, hogy a gonoszság öröklötten benne rejlik a létezésben. Számára egyetlen pont 
sincs az történelemben, azaz a Paradicsomban, amikor bármely ember bűntelen lett volna. A 
mi  egész  időnk,  a  „naptári  idő”,  Barth  számára  bűnös  idő.  Egész  megkülönböztetése 
magáéban foglalja a Genezis beszámolója történetisége ortodox nézetének tagadását.

A három pont biztos, hogy semmi effélét nem akart. Miképpen lenne beilleszthető a 
bűntelen idő,  és a bűnös idő elképzelése a történelmi  keresztyénségbe?  Volt  idő a bukást 
megelőzően, amikor az ember tökéletes volt. Aztán jött idő, mikor minden ember bűnös volt. 
Az emberek a bűnösök, vagy bűntelenek, nem pedig a létezésük közege.

Megmutatja nekünk Daane, miképpen képes szavakba önteni az általános kegyelem 
problémáját,  kiindulva  az  elsődleges  alapelvéből,  az  Istenből  a  Krisztussal  fennálló 
viszonyában  anélkül,  hogy  ne  esne  bele  a  kegyelembe,  ami  azért  általános,  mert  nem 
kegyelem?

Végül magunk elé állíthatjuk az egész képet. Masselink Hepp „közös fogalmainak”, 
valamint  a „régi  Princeton  apologetikájának”  (annak természeti  teológiájával  egyetemben) 
szemszögéből  kritizál  engem.  Cecil  De Boer  a  létezés  és  tudás  fokozatainak  skolasztikus 
elképzeléseiből  kiindulva  kritizál.  Egyetért  a  katolikusokkal,  akik azt  mondják,  hogy nem 
lehet abszolút gonosz cselekedet,  mert  az a nemlétezésbe csúszna. Jesse De Boer annak a 
keresztyénségnek  a  szempontjából  kritizál,  ami  a  „klasszikus  realizmusra”  és  a  modern 
fenomenalizmusra épült.  Daane pedig az „új Princeton”,  valamint annak az egzisztenciális 
filozófiára épülő dialektikus teológiája iránti szimpátiából kiindulva kritizál.

Minden egyes esetben, bár különböző mértékben a független ember csipog keresztül 
ezeken a kritikákon. Tudván, vagy nem tudván, ezek az emberek nem akarnak Istennek a 
Szentírásban levő önazonosításának alapelvére állni.  Megpróbálják kielégíteni  a természeti 
ember törvénytelen követeléseit, aki a saját maga magyarázójának állítja be magát. Ennek én 
nem  örülök.  Nem  tekintem  győzelemnek,  mert  Isten  megtiltotta.  De  annak  reményében 
jelzem, hogy velem együtt ők is megpróbálhatják a Lélek bizonyságtételét szolgálni a világ 
meggyőzése érdekében bűn, igazság és ítélet tekintetében.

588 34. oldal
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1. sz. Függelék

Azon olvasók kedvéért,  akik nem ismerik a Keresztyén  Református egyház zsinata 
tanításának  kihirdetett  három  pontját,  az  alábbiakban  közreadjuk  ezeket.  A  Banner-ben 
megjelentek alapján:589

„A zsinat áttekintvén az Általános Bizottság Ajánlásának azt a részét, ami a harmadik 
pontban a Tanulmány a három pontról című résznél szerepel, az alábbi következtetésre jut:

Az első pontot illetően, mely Istennek nem csak a választottak iránti engesztelő de az 
emberiség  iránt  egyetemesen  megnyilvánuló  kegyes  viselkedésére  vonatkozik,  a  zsinat 
kijelenti, hogy a Szentírás és a Hitvallás alapján biztos, hogy Isten üdvözítő kegyelme mellett, 
amivel csak az örök életre választokkal szemben viseltetik, létezik Isten biztos kegye, vagy 
kegyelme, amit a teremtményeivel szemben egyetemesen tanúsít. Ez nyilvánvaló az idézett 
igeszakaszokból, valamint a dordrechti kánonok 2, 5, és 3 és 4, 8, és 9. részeiből, ahol az 
evangélium  általános  kínálatáról  van  szó.  Az  is  nyilvánvaló  a  református  teológia 
virágzásának korszakában tevékeny református írók idézett kijelentéseiből, hogy a református 
egyházatyáink a kezdetektől fogva síkra szálltak emellett a nézet mellett.”

A szerkesztő megjegyzése: „az alábbi igehelyeket hozták fel bizonyítékul: Zsolt145:9, 
Mt5:44-45,  Lk6:35-36,  Csel4:16-17,  1Tim4:10,  Rm2:4,  Ezék33:11,  18:23.  Nem szükséges 
ezeket itt teljes mértékben idézni, mert az olvasók könnyen utánanézhetnek mindegyiknek. 
Ugyanígy megtalálhatják a dorti zsinat vonatkozó kánonjait is a Psalter Hymnal-ban. Miután 
azonban  nincs  hozzáférésük  az  egyházatyák  nyilatkozataihoz,  ezeket  le  kell  fordítanunk. 
Mivel azonban ez jelentős terjedelmet követelne, itt-ott elhagyunk belőle mondatokat, ahol ez 
megtehető a fő gondolat elhomályosítása nélkül.”

Kálvin:  Institúció,  2. könyv,  2. fejezet,  16. rész:  „Eközben azonban ne feledjük el, 
hogy ezek az isteni lélek nagyszerű adományai, melyeket az emberi nemzet közös hasznára 
azoknak osztogat,  akiknek akar… S nincs miért  kérdenie  akárkinek,  hogy a Szentlélekkel 
micsoda  dolguk  van  a  hitetleneknek,  akik  Istentől  teljesen  elszakadtak.  Mert  mikor  az 
mondatik,  hogy Isten  Lelke  egyedül  a  hívőkben lakozik,  ezt  a  megszentelő  Lélekről  kell 
értenünk, mely által Isten templomává szenteltetünk. Ezért azonban Isten nem kevésbé betölt, 
mozgat és táplál mindeneket ugyanazon Lélek erejével, s teszi ezt minden egyes nemnek azon 
sajátsága szerint, melyet belé a természet törvényénél fogva adott…”

Kálvin:  Institúció,  3.  könyv,  14.  fejezet,  2.  rész:  „Láthatjuk ugyanis,  hogy a  jelen 
életnek  mily  sok  áldásában  részesíti  azokat  az  embereket,  akik  a  világon  az  erényt 
gyakorolják. Nem azért, mintha az erénynek ez a külső képe az ő legkisebb jótéteményét is 
megérdemelné, hanem mivel így akarja kimutatni azt, hogy mennyire kedves néki a valódi 
igazság, amikor még a külső és színlelt igazságot sem hagyja ideiglenes jutalom nélkül. Ebből 
következik az, amit nemrégiben is mondottunk, hogy az erényesség, vagy az erényességnek 
inkább csak a látszata,  bármilyen legyen is, Istennek adománya,  mert  semmiféle dicséretet 
érdemlő dolog nincsen, ami ne tőle eredne.”

Van  Mastricht,  első  rész,  439.  oldal:  „Ebből  Isten  hármas  szeretete  következik  a 
teremtményei  iránt.  Az egyetemes,  Zsolt104:31  és 145:9,  mely által  teremtett,  fenntart  és 
kormányoz mindeneket, Zsolt36:8 és 147:9. Az általános, ami konkrétan az emberi lényekre 
irányul, azaz nem mindenre és mindenkire, de mindenesetre mindenféle fajra kivétel nélkül, 
elvetettekre  ugyanúgy,  mint  a  választottakra,  legyenek  bármely  nemzetből  valók,  akiknek 
osztogatja áldásait, s akiket a Zsid6:4-5 és az 1Kor3:12- említ.

589 1939. június 1. 508. és azt követő oldalak
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Megjegyzés:  „Az isteni szeretet  harmadik fajtája (a hívők iránti)  nincs megemlítve 
ebben az idézetben, mert azzal kapcsolatban nincs nézeteltérés.”

„A  második  pontot  illetően,  ami  a  bűn  visszatartására  vonatkozik  az  egyén  és  a 
társadalom életében, a zsinat kijelenti, hogy a Szentírás és a Hitvallás alapján létezik a bűnnek 
ez a visszatartása. Ez nyilvánvaló a Szentírás idézett szakaszaiból, valamint a Belga Hitvallás 
13.  és  36.  cikkelyeiből,  ahol  azt  a  tanítást  találjuk,  hogy  Isten  az  Ő  Lelke  egyetemes 
működésén keresztül a szív megújítása nélkül visszafogja a bűnt, hogy az akadálytalanul ne 
törjön  ki,  s  ennek  eredményeképpen  maradt  lehetséges  az  emberi  társadalom.  Az  is 
nyilvánvaló a református teológia virágzásának korszakában tevékeny református írók idézett 
kijelentéseiből, hogy a református egyházatyáink a kezdetektől fogva síkra szálltak emellett a 
nézet mellett.”

A szerkesztő megjegyzése: „Az alábbi igehelyekre utaltak: 1Móz6:3, Zsolt81:11-12; 
Csel7:42, Rm1:24, 26, 28, 2Thessz2:6-7.

Ugyanazokat a református írókat idézték, mint az első pont alatt.”

Kálvin: Institúció, 2. könyv, 3. fejezet, 3. rész: „Mert minden időben voltak némelyek, 
akik a természet vezetése mellett egész életükben törekedtek az erényre. Nem törődöm azzal, 
hogy erkölcseikben sok fogyatkozásra lehetne rámutatni,a becsület után való törekvésükkel 
mégis arról tettek bizonyságot, hogy természetükben volt valami tiszta… E példák tehát inteni 
látszanak, hogy az emberi természetet teljességgel bűnösnek ne gondoljuk, mivel e természet 
indításából némelyek nemcsak kiváló cselekedetekkel tűntek ki, hanem életük egész folyamán 
igen tisztességesen viselték magukat. Tatozunk azonban e helyt figyelembe venni, hogy Isten 
kegyelmének  a  természet  ama megromlása  következtében  van még némi  helye,  nemhogy 
megtisztítsa azt, hanem hogy belsőképpen féken tartsa. Mert ha az Úr megengedné, hogy az 
emberek lelke zabolátlanul tomboljon bármely szenvedélyben, kétség kívül senki sem lenne, 
ki őszintén meg ne vallaná, hogy valóban ráillik mindaz a gonoszság, mely miatt Pál az egész 
természetet  kárhoztatja… Elválasztottaiban  az Úr ama  betegségeket  oly módon gyógyítja, 
melyet  nemsokára megmagyarázunk;  másoknál  mintegy nyakukba vetett  fékkel  zabolázza, 
csakhogy  tovább  ne  csapongjanak,  mint  ameddig  Isten  a  mindenség  fenntartása 
szempontjából jónak látja.”

Van Mastricht, 2. rész, 330. oldal: „Isten azonban mérsékli ennek a lelki halálnak és 
rabszolgaságnak a komolyságát:  (a)  belsőleg,  meghagyván az istenképmás és az eredendő 
igaz mivolt némi maradékát… amikhez hozzáadódik a belsőleges, korlátozó kegyelem… (b) 
Külsőleg,  az  állam,  az  egyház,  a  család  és  az  iskola  mindenféle  fajta  eszközével 
(“hulpmiddelen”), mely által  a bűn szabadossága és kicsapongása féken tarttatik, s amihez 
még annak serkentése is hozzáadódik, aminek a gyakorlása tiszteletet érdemlő.”

„A  harmadik  pontot  illetően,  ami  az  újjá  nem  születettek  általi  polgári 
igazságszolgáltatásra vonatkozik, a zsinat kijelenti, hogy a Szentírás és a Hitvallás szerint az 
újjá nem születettek, jóllehet nem képesek semmiféle üdvözítő jócselekedetre (Dorti kánonok, 
3,  4,  3),  mégis  képesek  erre  a  polgári  jócselekedetre.  Ez  nyilvánvaló  a  Szentírás  idézett 
szakaszaiból, a Dorti kánonokból (3, 4, 4,), és a Belga hitvallásból, ahol azt a tanítást találjuk, 
hogy Isten a szív megújítása nélkül is gyakorol olyan hatást az emberre, hogy ő képes lesz a 
polgári  jócselekedetek  végzésére. Az  is  nyilvánvaló  a  református  teológia  virágzásának 
korszakában  tevékeny  református  írók  idézett  kijelentéseiből,  hogy  a  református 
egyházatyáink a kezdetektől fogva síkra szálltak emellett a nézet mellett.”
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Megjegyzés:  „Az  alábbi  igehelyekre  utaltak: 2Kir10:29-30,  2Kir12:2  (v.  ö. 
2Krón24:17–25);  2Kir4:3  (v.  ö.  2Krón25:2 és  14–16,  20,  27),  Lk6:33,  Rm2:14  (v.  ö.  13 
valamint Rm10:5 és Gal3:12).”

Megjegyzés:  „Ismét  fordítjuk  a  zsinatnak  a  református  egyházatyák  írásaiból  vett 
idézeteit.”

Ursinus Shatboek az Úrnapjáról: „Egy meg nem tért személy illetően azt mondjuk, ő 
olyannyira romlott, hogy teljességgel képtelen bármiféle jócselekedetre. Ennek megértéséhez 
tudnunk  kell,  miféle  jóról,  és  miféle  képtelenségről  van  itt  szó.  Háromféle  jó  van:  (1)  a 
természetes (jó), mint az evés, ivás, sétálás, állás, ülés. (2) A polgári (jó), mint a vásárlás, 
eladás,  igazságtétel,  valamiféle  tudás,  vagy  jártasság,  és  más  effélék,  melyek  mulandó 
jólétünket mozdítják elő. S van (3) a lelki, és természetfeletti jó, ami abszolút szükséges az 
örök élet megörökléséhez. Ebben az foglaltatik benne, hogy az illető szívből Istenhez fordul 
és hisz Krisztusban. Itt  erről az utolsóról van szó, a többiben az újjá nem született  ember 
képes akár sokszorosan felül is múlni az újjászületettet, jóllehet azokat (közös ajándékként) 
szintén Istentől kapja, lásd 2Kor3:5, Jak1:17, 2Móz31:2, Péld16:1.”

Van Mastricht 1. rész, 458. oldal: „A református (tanítók) valóban elismerik, hogy az 
újjá nem született személy az üdvözítő kegyelemtől eltekintve képes… de hozzáteszik, hogy 
még  ezek  a  dolgok  sem  a  szabad  akarat  gyakorlásán,  hanem  Isten  általános  kegyelmén 
keresztül történnek, ami kimunkálja az újjá nem születettekben mindazt a jót,  ami bennük 
van,  vagy  ami  általuk  jön  létre.  Például,  minden  természetes  művészet,  ami  benne  volt 
Bésaléelben,  2Móz31:2-3, vagy mindaz az erkölcsi jó azokban, akikről azt olvassuk, hogy 
megvilágosíttattak a Szentlélek által, megízlelték Isten jó beszédét, és az eljövendő világ erőit, 
Zsid6:4-5.”

Van Mastricht, 2. rész, 330. oldal: „… Létezik a természetes jó, például az evés, az 
ivás,  a  gondolkodás.  Van  azután  a  polgári  jó,  mint  az  udvarias  és  baráti  kapcsolatok  a 
szomszédokkal,  és senki meg nem sértése. S van az erkölcsi,  vagy egyházi  jó, például az 
istentiszteletek szorgalmas látogatása,  az imák elmondása,  a tartózkodás a nagy vétkektől, 
Lk18:11-12,  valamint  a  lelki  jó,  például  a  hit,  a  reménység,  és  így  tovább…  A  bűn 
állapotában a szabad akarat valóban képes megcselekedni a természetes, a polgári, vagy az 
erkölcsi jót, de a lelki jót nem, ami utóbbi az üdvösséghez társul.”

Nem tekintjük át Hoeksema és társainak a különféle, „a három ponttal” kapcsolatos 
kritikáit.590 Ezek  a  kritikák,  a  viszonylagos  érvényességükkel,  vagy  érvénytelenségükkel 
egyetemben  lényegében  majd  megjelennek,  mikor  rátérünk  az  általános  kegyelemmel 
kapcsolatos viták legutolsó fázisára.

590 V. ö. H. Hoeksema: A Triple Breach; H. Hoeksema: Calvin, Berkhof and H. J. Kuiper; and The Standard 
Bearer.
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2. sz. függelék

Könyvek:
The New Modernism (megjelent)
Common Grace (2. kiadás)
Christianity And Idealism

Tanmenetek:
A Christian Theory Of Knowledge
An Introduction To Systematic Theology
Christian Theistic Ethics
The Psychology Of Religion
Christian Theistic Evidences
Christian Apologetics

Röpiratok:
Has Karl Barth Become Orthodox?
Letter On Common Grace
Particularism And Common Grace
The Dilemma Of Christian Education
The Intellectual Challenge Of The Gospel
Paul At Athens
Why I Believe In God
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