1900-as évek
MODERN
1500-1800-as évek
NINCS ISTEN  SORS ISTEN
Szekuláris humanizmus

1. Honnan •
van ez a
Világ? Mi
a valóság? •
•
•

2.Van-e a •
világnak •
teremtıje? Ha
van,
milyen İ?
•

Egy valóság van: az anyagi
világ. Az Univerzum mindig
létezett.
Örök, céltalan, anyag és
energia
Az ıskáoszból véletlen
folytán alakult ki
A világnak nincs intelligens
tervezıje. Minden a
természet. Más nem létezik.
A világegyetem zárt.
Istennel, angyalokkal,
démonokkal, csodákkal,
spirituális dimenziókkal
fölösleges foglalkozni.
Nincs, Isten nem létezik
Nincs elegendı
bizonyítékunk arra, hogy
higgyünk Istenben. Mindent
csak tudományosan lehet
bizonyítani. Ami létezik, az
látható és mérhetı.
Az istenhit a mitológiából
származik, mivel a
tudomány nélküli ember
természetfölötti segítıket
keresett.

POSZTMODERN
MEGISMERHETETLEN
MINDEN
ISTEN

ISTEN

Deizmus-Religion

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Isten teremtette az
anyagi valóságot. İ
adta a
törvényszerőségeket. A
teremtett világ rend és
szabályok szerint
mőködik. pl. gravitáció
A világot a tudomány
segítségével tudjuk
felfedezni.
A metafizikai világ
létezésérıl nincsenek
bizonyítékaink,
igazolható ismereteink.
Van, Isten létezik, de
magára hagyta ezt a
világot. Nem avatkozik
bele. (pl. óra felhúzása)
Mindenek felett álló,
személytelen hatalom.
Nincsenek csodák.
Mindent elıre elrendelt –
a Sors Istene.
Nem Szentháromság.
Semmit nem tudhatunk
róla. (Hume)

Egzisztencializmus

New Age / Panteizmus

.

•Az egzisztencializmus
ugyanúgy fogja fel a
valóságot, mint a szekuláris
humanizmus.

•Nincs, Isten halott
(Nietzsche)
•Fizikális világ van, de ezt
csak a Nagy Semmi veszi
körül.

•A valóság spirituális és
természetfölötti. A fizikai
világ valójában nem létezik,
csak illúzió.
•Istentıl jött létre, mint egy
gondolat vagy álom.
•A hindu és budddhista
hitben a világ gonosz illúzió,
amitıl szabadulni kell. Isten
minden, és minden isten.
•A világot nem kell
tudományosan megvizsgálni.

•

•
•

Van egy végsı
transzcendens hatalom
(az Egy), aki egy a
világgal. Személytelen
erı.
A New Age: Istent nem
lehet definiálni
Mi is egyek vagyunk
egymással, Istennel és a
világmindenséggel („én
te vagyok”). Minden
ember arra vágyik, hogy
Istenné legyen. A
különbség Isten, a
természet és az ember
között csak látszat.

3. Mi az
ember?

•
•

•
•

•
•
•

•

Az evolúció során
•
kifejlıdött, legmagasabb
szintő emlıs.
Test lélek nélkül, és ezért a
lelkiismeretfurdalás hamis és •
fölösleges. A bőn nem
velünk születik, csak ránk
ragad a környezetbıl, ezért
áldozatok vagyunk. (Az
emberi elme: tabula rasa).
Az emberi természet jó, és
ezért tökéletesíthetı
A tudat csupán az agy
mőködésébıl származik.
Úgy mőködik, mint egy
számítógép, csak feldolgozza
a külsı ingereket, és reagál
rájuk.
A társadalom, a társadalmi
intézmények felelısek az
emberiség gonoszságáért.
Mi csak alkatrészek vagyunk
egy gépezetben.
A problémák: Ezek szerint
nem vagyunk szabadok, és
nem tudunk felelısen
dönteni.
Következetlen megoldás:
Mint legfejlettebb emlısök
megformálhatjuk, és
dönthetünk arról, hogy
milyen legyen a társadalom,
amely meghatározza a
viselkedésünket.

Isten alkotta meg,
születésekor nem jó és
nem rossz, tanulás útján
sajátít el mindent.
Test és lélek.

•

•
•

•

•
•
•

Fölösleges/értéktelen lény.
Egy porszem a nagy
univerzumban. Nincs
értelme az életnek.
Az emberben rejlik a
gonoszság – (I. és II.
világháború)
Következmény: szomorúság,
kilátástalanság,
magányosság és depresszió
(nincs optimizmus, mint a
humanizmusnál)
Martin Heidegger: „lét
bevetettség” - Nem mi
döntöttük el, hogy mikor/hol
születünk, kik lesznek a
szüleink, mikor halunk meg.
Ürességbıl jövünk –
ürességbe megyünk.
Sartre: az ember értéktelen.
(Fı mőve: Undor)
Az egzisztencializmus egy
reakció a humanizmus
felszínes optimizmusára.

•

•
•

•

Mindannyian „istenek”
vagyunk, mint
vízcseppek egy hatalmas
óceánban.
Az ember eredetileg jó.
Egyek vagyunk
egymással. Az
egységben feloldódik a
személyes énünk.
Bennünk van a
lehetıség, hogy
tökéletessé váljunk, mint
Jézus (vagy Buddha.).
A test nem sokat ér

4. Mi az
életem
értelme?
Hogyan
kellene
élnem? Ki
dönti el,
hogy mik a
szabályok?

•

•

•
•

•
•

Személyesen: meg kell
ismernem önmagamat. Az az
egészséges mentalitás, ha
bízom magamban. Én
döntöm el, hogy mi a jó és
rossz. Legyek jó ember. Ez
az önmegvalósítás.
Az univerzumnak és az
életnek nincs abszolút
értelme/célja, és nincsenek
abszolút erkölcsi normák. Az
a jó, ami a legtöbb embernek
jó, és amivel nem ártok
senkinek.
A Tízparancsolat nyomasztó.
Kerülni kell minden dogmát.
Az erkölcs relatív/szituatív
etika: az objektív tényektıl
és az adott körülményektıl
függ, hogy mi a jó, mi a
rossz.
A társadalom erkölcsi
normáit az adott helyzetre
kell formálni.
Amely társadalomban
nincsenek Istentıl abszolút
törvények, ott maga a
társadalom válik abszolút
mércévé. Vagy a többség,
vagy a szakemberek, vagy
egy diktátor határozza meg,
hogy mik a szabályok.

•
•
•

•
•
•
•

•

Mindannyiunknak van
lelkiismerete. Isten a
szívünkbe törvényét.
Meg kell térni rosszból,
jót kell cselekedni.
Arra hivatott, hogy
racionálisan,
becsületesen/igaz módon
éljen a Teremtıje elıtt.
Az erény és a boldogság
összetartoznak.
Tiszteld Istent – légy
erkölcsös!
A Világ rendezett –
természeti teológia.
Különbség van a jó és
rossz között, és mi
képesek vagyunk a
racionális választásra.
Kijelentést a racionalitás
mérlegére helyezi.

•
Nincs értelme az életnek,
üres és értéktelen. Az élet
egy nagy hiábavalóság,
szenvedéssel tele.
•
Sem Isten kijelentése, sem a
logika, sem a tudomány nem •
ad értelmet az életnek.
Fordulópont
•
•
Neked kell megtalálnod,
meghatároznod saját magad
számára az életed értelmét.
Önmagadban kell
megtalálnod a választ.
•
Szabadok vagyunk! –
felelısek a tetteinkért,
döntéseinkért, életünk
irányításáért.
•
Döntenünk kell! A döntés
maga a lényeg, nem a döntés
eredménye. Ezen múlik
minden! Ettıl leszünk
„autentikusak”.
Erkölcs
•
„Soha nem tenném, amit
te..., de ki vagyok én, hogy
megítéljelek.” (abortusz,
homoszexualitás...)
•
A társadalom domináns
hangadói határozzák meg az
erkölcsöt, és ezt le kell
ráznod magadról.
•

Személyesen:
visszaolvadni az örök
világlélekbe, ez a teljes
kozmikus boldogság,
Nirvána.
Elérem és
megtapasztalom, hogy
Isten vagyok.
Ezt a szabadságot és
boldogságot kevés ember
érte el. Példát kell
mutatni az embereknek,
hogy ezt elérjék.

5. Mi az
emberiség
alapvetı
problémája?
Miért van
szenvedés?

•

•

•
•

A hagyományok és vallások, az •
intézmények, mint a család,
házasság – ezek tartják vissza
•
az embereket a gondolkodástól
és a fejlıdéstıl. El kell
utasítanunk ezeket!
Vak hit és az istentıl való
félelem, állandó lelkiismeretfurdalás: állandó szégyenérzet
és bőntudat
•
Kevés ismeret.
Az emberek azért hibáznak,
mert nincs elég tudásuk,
nem mernek bízni magukban,
és megvalósítani önmagukat.

Az ember nem racionálisan •
gondolkozik.
A vallásos ember vakon
•
elfogadja a Biblia
tekintélyét, mint Isten
kijelentését. Az egyház
•
megpróbálja megkötözni az
egyének lelkiismeretét és
elméjét.
A vallásos ember vakon
hisz az angyalokban,
csodákban. Ezek csak
babonák.

Az ember felszínes és nem
•
ıszinte.
Vakon követi a hagyományokat
és a tömeget. Fél. Nem
autentikus.
Nem akar felelısséget vállalni
az életéért. Nem akar dönteni. •
•

•
•

6. Mi a
probléma
megoldása?
Hol találunk
vigasztalást,
reményt,
boldogságot?

•
•
•

Személyesen: az élet fı célja az •
önmegvalósítás, és ez vezet
sikerhez és boldogsághoz.
•
Társadalmilag: A tudomány és
technológia fejlıdése
Ha megtanítjuk az embereket
arra, hogy csak a jót akarják

Az erkölcsös élet, erkölcsre •
nevelés.
A racionális gondolkodás
és az erkölcsös élet vezet a
boldogsághoz.
•
•
•

•

Nem a technológia és a
fejlıdés, ezek csak
elválasztanak bennünket
egymástól.
Nem a logikától, nem a
politikusoktól várjuk a
megoldást.
Hanem „übermensch”-sé kell
válnunk.
İszintének kell lennem
magammal szemben, senki ne
szóljon bele, hogy mit
csináljak.
Merjek bátran, szabadon
dönteni, felelısséget vállalni a
döntéseimért.

•

•
•

•

•
.

Az emberek nem ismerik
fel, nem használják ki a
bennük rejlı isteni erıt.
Nem önmagukban keresik
az igazságot, nincs
harmónia az életükben.
Nem bíznak az intuícióban,
ezért elnyomják.
Külsı tekintélyek felé
fordulnak, mások
elismerésére vágynak. Így
elvesztik a belsı erıt, nem
tapasztalják meg
istenségüket.
Intolerancia, ítélkezés,
szeretetlenség
Az emberek azért
szenvednek és szegények,
mert hibákat követtek el.
Karma.
Személyesen: úgy
tapasztalom meg az
istenségemet, hogy
megtalálom magamban az
igazságot, és szabadon
követem.
A legjobb eszköz a
meditáció, és a kristályok
és mantrák alkalmazása.
Az igazsághoz nem a világ
megismerése útján jutok,
hanem úgy, hogy átélem és
tapasztalom az egységet és
a harmóniát. (Wellness)
Bízzak önmagamban és
állítsak fel saját
értékrendet. Teremtsem
meg saját valóságomat (pl.
Tőzön járás, aura vizsgálat
stb.)
Szeressük egymást! Egyek
vagyunk.

7. Mi alapján •
tudjuk, amit
tudunk?
Megismerhetjüke az
igazságot?
•

•
•

Minden tudásunk a
tudományokon kell, hogy
nyugodjon. A tudás alapja,
hogy a dolgokat
megláthatom és
megmérhetem.
Az ész, mint mérce alapján
meg kell kérdıjeleznünk
minden tekintélyt és
hagyományt
Nincs abszolút igazság.
A tudomány elutasítja a
kereszténységet.

A történelmi folyamat
•
XVI. sz.-ig csupán a katolikus
egyház jelentette ki az
igazságot.
•
Reformáció – Sola Scriptura Isten kijelentése.
Kinek van igaza?
•
100 éves háború (vallási
alapon)
•
Kopernikuszi forradalom
(1543) – matematika, logika –
a Föld mozog a Nap körül.
•
Galilei ezt bebizonyítja a
távcsıvel (1632) –
érzékszervek szerepe.
•
A kat. egyház a tudománnyal
szemben a Bibliát védi – a
Zsoltárokban u.i. a Nap kel és
nyugszik.
•
Kinek van igaza? Nem
bízhatunk sem a szemünkben
sem az egyházban?
MODERN KOR
•
Descartes (1500-as évek vége)
– a logika és matematika vezet
el minket az igazságra.
•
Ezek fontosabbak, mint az
érzékszerveink, hisz a
kutyáknak jobb a hallásuk,
szaglásuk.
•
Empiricizmus (1600-as évek
vége) – tudomány és
kísérletezés/tapasztalás – pl. az
egyszarvú létezését logikusan
be lehet bizonyítani, de
valójában mégsem létezik.
•
Mivel Isten léte sem bizonyítható ilyen módon, ezért semmi
biztosat nem tudhatunk Róla.
•
Kant szintézise (1781):
érzékszerveink + logika!
Kizárhatjuk Istent ebbıl a
világból.

•

•
•
•

Semmit sem tudhatunk az
igazságról, Istenrıl vagy a
metafizikai világról –
(extrém következetes
szkepticizmus)
Egyetlen dolgot tudhatunk
biztosan, hogy semmit sem
tudhatunk biztosan.
Egy igazság van, hogy nincs
igazság.
Egyetlen szabály létezik,
hogy nincsenek szabályok.

•

•
•

•
•
•

•

Nincs abszolút Igazság,
csak igazságok. Minden
relatív. A fı érték a
tolerancia .
Az igazság bennem van.
Nem racionálisan
értelmezem az igazságot
,hanem érzem, intuitív
módon.
Nem felfedezzük, hanem
megalkotjuk az igazságot
A kulturális hatások
alapján alakítjuk ki a
magunk igazságát
Egy valóság van, de sok
igazság, melyek
egymással ellentétesnek
tőnnek, de valójában
nem azok
Példák: ying és yang –
mindegyikben van a
másikból. Nincs jó és
rossz/gonosz, fény és
sötétség, igaz vagy
hamis, élet vagy halál,
fájdalom vagy öröm

8. Mi van a •
halál után?
Hová vezet
mindez?
•

Személyesen: mivel
•
nincs lelkünk, nincs élet •
a halál után.
Társadalmilag: a
fejlıdés és haladás során
minden nyomasztó
társadalmi hagyományt
és intézményt el kell
törölni: az egyházat, a
családot, a házasságot,
és az országokat is. Az
Új Világrend akkor jön
létre, mikor az emberek
meg tudják valósítani
önmagukat, új emberré
tudnak lenni. Egy közös
kormányzás és
társadalom lesz.

Van élet a halál után. •
Akik jót cselekedtek,
azok
megjutalmaztatnak,
akik rosszat, azok
megbőnhıdnek.

Személyesen:
Visszatérés a
semmiségbe/ürességbe.

•
•
•

•

Személyesen:
reinkarnáció
A test, személyiség
meghal, de a lélek
tovább létezik
A világtörvény
(karma) igazságosan
mőködik – azért kell
jót cselekednünk,
hogy jobb legyen a
következı életünk.
A társadalom
fejlıdése elhozza a
földi mennyországot,
az emberek egységét.
Minden EGY lesz.
Az új korszak (New
Age) akkor kezdıdik,
amikor sok ember
ráébred az ı
istenségére.
Mindannyian
elérhetjük azt, amit
Krisztus, újfajta
emberekké válunk. A
teremtı tudat
létrehozza a
világbékét.

