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ELŐFIZETÉS
Tisztelettel kérjük Olvasóinkat, hogy legkésőbb 2016. február végéig újítsák meg előfizetésüket. A lap ára csekély mértékben emelkedik, az egyes számok ára 275,- Ft, az éves előfizetés 1650,- Ft lesz,
illetve annak, aki postán kéri, a postaköltséggel együtt 2900,- Ft.
Többletbefizetéseket vagy adományokat ezután is szívesen elfogadunk.
Kérjük, hogy a belföldi rózsaszín postautalvány címzésében az
„Érted vagyok” és Kovács László nevét egyaránt tüntessék föl (1076
Budapest, Thököly út 11. I/6).

Immanuel Kant a vallásról
Mivel a vallás nem támaszkodhat az elméleti ész logikájára, hanem csak a gyakorlati ész erkölcsi érzékére; a vallást az erkölcsiség
szempontjából kell megítélnünk.
Az egyház és a dogmák annyit érnek, amennyire elősegítik az emberi faj erkölcsi fejlődését.
Az igazi egyház azoknak az embereknek a közössége, akiket ha
szétszórtan élnek is, a közös erkölcsi törvény előtti hódolat egyesít.
Ilyen közösség alapításáért élt és halt meg Jézus: az volt az igazi egyház, amelyet ő hirdetett a farizeusok papi hatalmával szemben.
A halála után kialakult újabb papi uralom majdnem legyőzte Jézus
gondolatát. Jézus közelebb hozta a földhöz az Isten Országát: de nem
értették meg, s Isten országa helyett a papok birodalmát alakították ki
közöttünk.
Ismét hiedelmek és szertartások foglalták el az életben tanúsított
jóság helyét. Ahelyett, hogy a vallás egyesítette volna az embereket,
ezernyi felekezetre, szektára osztotta fel őket. Mindenféle „kegyes
ostobaságokat” vernek beléjük, amelyek útján hízelkedéssel nyerhetik
meg az Egek Urának kegyeit.
A romlottság mélypontja pedig az, amikor egy egyház eszközzé
válik a kormányok kezében, amikor a papság a teológiai ködösítés és
a politikai elnyomás eszközévé válik a hit, a remény és a szeretet útmutatása helyett.
(Idézi Nyíri Tamás: A filozófiai gondolkodás fejlődése, Szent István
Társulat, Budapest, 1977, 310-311.)
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