VIII.

Egy modern teizmus és az élet értelme.
I.

•

Ha (a humanistával szemben) .többtet"-et adunk a világegyetem értelméhez, egy modern teizmus nagyobb bizalommal teszi
meg a lépést, hogy . többlet"-et adjon .. élet érlelméhez. Miért
van az élet? A felelet évszázadok vizsgálódásának tárgyát képezte.
Ezt kutatták a történelemben. tudományban és filozófiában. Misztériumaiban s azok által valami fenséges hivatást látszoU bizonyltani.
Pál a Rómaiakhoz IroU levelében írta: • A teremteU világ
sovárgva várja az lsten fiainak megjelenését". Ha ö ismerte volna
az evoludó modern elméletét, aligha teheteU volna egy jobb megállapilást annak vallásos magyarázatára. Mint evolucionista azt
mondhatta volna: .A világegyetem sovárgva várja a nagy Lélekkel
való isten-fiúság megvalósftását az emberi lélekben".
Megjegyzésre méltó, hogy a fiatal és tapasztalatlan korban,
vagy amikor a dolgok simán mennek, nem keressük az élet értel- .
mé!. Csak élünk és élvez Unk. Ha ebből a szempontból kérdezzUk,
mi az értelme az egésznek, feleinUnk kell, hogy nem sok, ha ez
az egész. Ha ez az egész, akkor egy világegyetemben kellene
élnünk, mint elkényezteteU gyerekek, játszadozva és táplálkozva.
De ezekkel egyUU jár a megpróbáltatás és szenvedés. Ilyenkor
kérdezzük az'. hogy miért van az egész? Szenvedünk, elesunk,

elvesziljük, ami a legdrágább nekünk. S kérdezzük, mi lehet az
értelme? Önként következik, hogyha az életnek egyáltalán van
valamI komoly értelme e tény ugyanakkor nyilvánvalóvá kell, hogy
legyen. Valami érlelem kell , hogy legyen abban, ami történik, ok,
é~demlegesség az

életben a maga

minden szerencsétlenségével,

btzonytalansagával. hiábavalósagávai és szomorúságávaJ.
Az életben az értelmet nem akkor kere ss Uk, amikor a dolgok
161, hanem amikor rosszul mennek. Igy egyszerünek látszik, hogy

az élet értelmét meg kell találni nem csupán a dolgok természe-
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fében, vagy az eseményekben, hanem inkább abban ahogyan azokat
vesszük, amivé magunk válunk bennük, vagy velük szemben.
Próbáljuk meglátni,. hogyamivé az életben. és az által valóban
JeheUink, az valami érdemest kell, hogy jelentsen nem csupán
önmagunk, hanem a világegyetemre nézve is.

II.
A vallás ment a maga utján, kitervezgetve a saját gondolatait, főképpen az lsten szemével nézve az élet értelmét. A régi
katekizmus azt tanítja, hogy az ember fő hivatása: .. Istent dicsőí
teni s örvendezni neki mindörökké.« Az élet értelmét meg Iehe-

tett találni lsten hiúságát szüntelenül kielégitő dicséret és hizelgésben és a legkülsőségesebb isten· tiszteletek által, melyek úgy
látszik arra valók voltak, hogy szolgálják ezt az ideá!.
Mig a hangsuly a vallásban a jövő élelről erre az életre, az
Istennek való tetszelgésről az ember tiszteletére tolódott: sok
időbe került. A tudomány elfoglalva méltó helyél, gátat emelt a
teológia féktelen spekulációinak. A megdöbbentö azonban, hogya
tudomány modern vívmányai magának a léleknek valóságos létezését veszélyeztették. Emlékezzünk csak I A naturálista tudomány
odáig jutott, hogy megfossza az ember lelkét bármilye. jelentő
ségtöl, akár önmagára, akár a világegyetemre nézve. Porból lettunk s porrá válunk, mindezek után ennyi fejezné ki az egész

emberi történelmet.
Sok gondolkodó kényszerült rá, hogy e szomorú konkluzióhoz érjen. Nem láttak semmi kiutat a konkluzióból, hogy a tudomány véget . vetett minden lelki valóságnak és az emberíséget a
fizikai kauzálitás bezárt körében hagyta. Sok közülök mély tiszteletet táplált az emberi élettel szemben s mély szenvedélyt, hogy
szolgálja azt. De, miért . van az élet? Nem találtak érdemleges
kézenfekvö válaszra. Az étet értelme rövid körforgásúnak látszott. '
Világossága kialudt. Ily emberek páratlan bátorsággal vitték szerepüket a világban, de a szívUk kellős közepében nagy ürt éreztek. - Ha az élet semmit sem jelent a matériális világegyetem~
nek, a teljes hiábavalóság érzete növeli a végső sikertelenség tudatát. - Valami hamisnak látszott a fOldi boldogságban és valami reménytelennek a legnemesebb aklivitásokban is. Hacsak valamelyes határo2ott ulon rá lehetett volna mutatni, hogy valami,
ami érdemes az életben, érdemes a világegyetemre nézve is, mé-
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Iyebb jelentőséget

kölcsönzött volna az életnek és az uP).

rációknak.

Az ujkori tud?mány é~. filozó!ia közeledni látszik ahoz a
pOnlhoz, ahol egy Jlyen pOZitiV megjelölés tehetO. A fizikai tudo.
mány bebizonyítani látszott. hogya Valóság az egyetemes fizikai
kauzAlitás egy zá rt köre, benne az emberrel, mégis most éppen
ez a tudomány az, amelyik kijelenti, hogy terUlete nem öleli fel

az egész valóságot, hogy a belsO élet tényei annyira, vagy talán
még figyelemre méltóbban valóak, . mmt a nagy termeszet esemé-

•

nyei. Már látluk néhány fizikus bizonyítását, akik azl mondotlák,
hogya végsO ValóSág a kozmikus Gondolkozó egy g~ndolata,
hogy az embernek az érleime most meglalálta a határozolI és bebizonyithaló hasonlóságot az univerzális ~rtelemmel. Amint Jean•
kifejezi : .felfedezzük, hogya világegyetem bizonyítékát mutatja
egy tervezésnek vagy egy ellenOrzO hatalomnak, amely valami kOzOsséggel bir a mi egyéni értelmünkkel. Ném vagyunk annyira
idegenek és betolakodók a világegyetemben, mint azt eiOször gondoltuk." Az ilyen konkluziók kisegítOek, mert most gondolni tudunk a világegyelemre, nem, mint olyanra, ami halotl vagy nyugvó
sztatikus, hanem ami dinamikus, teremtö gondolkozással bir. Nem
kell úgy gondolni magunkra, mint idegenekre egy fizikai kOrnyezetben. Szerepet kell vinnünk a teremtO folyamaIban és, amit te. szünk az fon los arra a folyamatra nézve. KOvetkezésképen, a vágyódás az élet komoly érleime után, mely nincsen bezárva egyedüi önmagunkba egy futó pillanaIig, halározollan kOzelebb állÓnak látszik egy pozitiv megállapításhoz.
A födolog az s az mélységes fontosságú akármelyik gondolkozó érlelem nek, hogy egy leremlell és jeremlö világegyetemben,
legmagasabb teremtmény az ember és az ember legmagasabb alkotásainak értelme kell, hogy legyen. A mit az ember tesz és amivé
tesz és másokat segít, hogy valamivé legyenek. az univerzum to·

rekvése, tervezete kelIeIt hogy legyen. Ennek a törekvésnek a betOltése a legkomolyabb kell, hogy legyen, amit tenni tud, nemcsak Onmaga, hanem a világegyetem nek szempontjából is.
Hogyan tudjuk? A kérdés erkerUlheletlen. H. Overstreet tanár
rámutat arra, hogy az

érlelem

modern

szokása a bizonyUékok
tudományához fordul, . ho~~

kOvetelése. Önmaga a psychológia
bölZOnyltékOkkal szolgáljon, felelvén a kérdésre: .Hogyan tudJuk .

meg van győződve. hogy bizonyítékok lesznek, amikor a psyl
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chológia a csecsemö korból a felnőtt tudomAny szfnvonalára e I.
kedik fel. Az ember értelme a legfObb kifejezése a kozm~~s

Gondolkozó leremtO tevékenységének. ElenyészOen keveset tudunk

az emberi értelemről, további tanulmányozása azonban úgy gon~

dolja, . egy kulcsot adhat nekUnk egy határozottabb hasonl6sághoz
az umverzáhs Lélekkel. Határozottabb megjelölését annak hogy az
emberi gondolatok határozott értelemmel birnak az islen'i gondOolatokra nézve.

Lehet, hogy ugy van. A psychológia a nagy felledezések
utján áll. Ha a lele!,ben oly sokat csetlik-botlik, ez azért van,
mert a tudomány fiatal és mert az emberi

lélek mezején

van,

m ű ködik,

jelenleg fontos nekOnk elképzelni, hogy nem kell várnunk
a psychológia felnövésére, mielOtt valami világosságot tudunk szerezni a kérdés felől: hogy .Miért van az élet?" Abeindulásnál
hogy feleletet nyerjünk nem szUkséges, hogy a világegyetemr~
tekintsünk eiOször, hanem önmagunkra. Betekinthetünk az ember
belső életébe, amely a teremtés egyetlen elsO kézből ismert terUlete.
III.

Amikor az élet értelmére utalunk az erkötcsi és telki értékeket tartjuk szem előtt és igy az atom csodáitól az ember erkOlcsi
és lelki természetének a csodáihoz fordulunk. Az emberi természet
csodáiról való következtetések olyan jogosak, mint a nagy természet csodáiról valók.
A legmegkUIOmböztetőbb emberi karakterisztikumok azért
vannak, hogy láthassuk és kOvethessük az eszményeket; az éniség,
az önmagunk eszményeit, a világban. AzonfelUl vannak emberi
képességek a láthatatlant érzékelni és érezni, a láthalóban, hogy
a belső élet éltetően viszonylik a világegyetem tOrekvéselhez. De
felelvén a kérdésre, hogy "Miért van az éJet?" kiindulunk az Ou..
magunk eszményt-megvalósító képességeinek jelentőségébOI. Egy
modern teizmus hirdeti, hogy az élet a lélek és a s~iv e~zményt

megvalósíló képességeinek kultiválásáért van. ValakI frázISba öntötte : .Az élet egy alkalom az érték megvalósílására". Az élet a
személyiség kifejlOdéséért van, amit tennünk kellene, 3mlvé lennünk kellene az életben, ahol állunk s ahol vagyunk. "A tere~tett
világ sovárgó várakozása'" minden egyes individuális személyiség
részére ép egy ilyen isten-fia megjelenését várta.
Egy barátjához írt levelében, melyet Browning 3 .SordeJlo·
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cím ű köJteményének bevezetésében használ, ezt irja: "Csupán
"a lélek fejlődése, más kevéssé érdemes a tanulm~nyra". Whitman
mondja: ... Semmi J még Isten sem nagyobb valakmek, mint önön.
maga", Az énnek az éniség a leg~zente~b dolog az egész terem·
teU világban. A lelki tökély tanublzonysag~ szokott lenni, hajlan·
dó nak nyilatkozni az elkárhozásra lsten dlcsös~géért. Ilyen sugal·

latot ma rögtön elulasilanánk. Nem volnánk hallandóak elkárhozni,

azaz lealacsonyodni valakinek, még Istennek sem a dicsőségéért.
A sugallat ma azonban abszurdum,

Egy komoly érlelem az élet számára, önmaga ideálizmusának a gyilmölcse kell, hogy legyen. A nagy személyiségekre gondolunk. Ha megkérdezhetnők az élet értelméről, mit felelnének ?
Ha megkérdezhetnők a nemzet alapítóit és hőseit: Washingtont,
Jelfersont és Linkolnt, a tudomány mártirjail; Galileot és Brunot,
a vallásos vezetőket: Pált és Savanarolát, Szervétet és Luthert,
az ókori világ hőseit; a spártaiakat Thermopilaenál, Gedeonnak
háromszáz emberből álló seregét, hajlandó vagyok .azt gondolni,
hogy mindenik ezt leleiné: .Látja mil jelent az élet nekem. Amit
tettem. Az életem ezt jelenti.' És biztosak vagyunk efelől. Amivel
birtak és amik voltak. Vállalták a pillanat kötelességét s betöltvén azt, betöitötték önmagukal. Megtaláiták az élelUk értelmé!.
Számukra az élet éppen ezért a dologért létezett, melyért lenni s
melyet tenni elhivattak. De vajjon nem éppen ez a dolog létezett-e
a világegyetem számára is? Nem tettek· e, vagy értek· e el valamit, amit a világegyetem is tervezett? A helyeslő lelelet észszerűnek és szükségesnek tűnik fel előttem. Megkérdezzilk a legfőbb
tanut. A negyedik Evangéliumban azt olvassuk "jézusról: .Azért
.~zUlettem és azérl jöttem a világra, hogy bizonyságot teHek az
Igazságról.' Mind ezért szillettek, nem predesztináltattak az alkalomra, hogy bizonyságot tegyenek. A pillanat kötelességét betöltve,
mmdenlk betöltötte az ö lelki lényének törvényeit. Betöttötte a
természetél, amellyel a világegyetem öt felruházta. Ennélfogva
észszerű következtetni, hogy ami megtétetett, a teremtett világ sóvárgó várakozása volt minden egyes individuális esetben.

A hajlamot az eszményért, az Osztönt. amely lelhullámzik
bennünk. hogy tegyük az istenien helyes dolgot s legyünk azzá, talán nem lehet határozott beszédben vagy gondolatban kifejezni, de a
tapasztala.t tisztán kinyilatkoztatja azt. Emlékszem egy eseményre
a nagy vIzáradatkor, az ohioi Daytonban 1913 tavaszán. A folyó
áttörte a partokat és tizennyolc láb magas ár rohant a városon
keresztül . Az emberek benszorultak házaikban. Felrohantak a felső
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emelelekre. Házakat öntött el az ár és sodort el. .... Az embereket

csak csolnakokon lehetett megmenteni, amiket nehezen lehetett
kormányozni a viz sodrában. Az egyik hir igy szólt: "A kora reggeli
órákban két fiatal ember, az EgyesUIt-Államok tengerész egyenruhájában több, mint ötven személynek az életét mentette meg és

a végén odaadta a saját magáét.Ol Ilyen hősiesség és feláldozás
általános volt Daytonban. Semmi önérdek U számítás nem volt
bennük. Az istenien helyes dolgot megtették.
Mennyire általános az ilyen hOsiesség és önfeláldozás nagy

krizisek idején. Lelkemben él egy kép, amelyet Casto Mark kapitány hlStónájának otvasása hagyott benne. Látom, mintegy oda
szegezve a halász bárkájának kormánykerekéhez, AUantic Citytőt
kievezvén a viharos

tengerre,

hogy

megmentsen

hatvankilenc

embert a sülyedő Cherokee neva gőzOsről. Tizezer ember áU a
parton, éljenzi a mentőket , amint a látszat szerinti biztos halálfelé
eveznek. Nagy hősiesség, azért hogy mentsenek ! Ha a tenger
csendes letl volna, nem éljeneztek volna, de az elemek olyan tombolása szívbőljővő elismerést váltott ki, a lélek fensőbbségének az
elemek feletti elismerését.
Az emberek szembetalálják magukat egy váraUan krizissel
és a h ősi esség lángja fetgyul bennük. Félelem nétkül, az utolsó
cseppnyi eröig verekednek az elemekkel. a sIerencsétten körülményekkel, kélelyeikkel és aggódásaikkal, azért hogy másokat
megmentsenek, jóllehet ők elvesznek annak megkisérlésében. Miért
van az élet? A léleknek pont .azért a fensőbbségéért akkor és olt.
Csupán azért és abban, amit mi olyan hetytelenül a férfiak
és a nők eseménytelen életének nevezünk. A lélek magasba lendat
még a fiatal korban is. Egy munkás gyermek sulyosan megsebesült egy utcai szerencséllenség alkalmával. Kórházba vilték, ahol
mindkét lábát amputálták. Amikor Ontudatra ébredt az amputáció
után, látta, hogy az anyja keservesen sír az ágya mellett s habár
még agonizált, felpillantott s azt mondta, .Sohse bánkodjék anyám.
Ne sirjon, sok gyermek kap m ő munkát", Látjátok mi volt az
eszében. Teljesen félreérlette az anyja könnyeinek az okát. Ami
tegfőképen az eszében járt az, ami a szegényt legfőképpen foglalkoztatja: a munka: Ö volt a keresö a családban. SzerencsélJensége a kereset elvesztését jeientelte és azt gondolta, hogy anyja
azért sir. Egy pillanatig sem gondolta, hogy az ő fájdalmáért s
az ö béna életéért. Az ö fiui szívében az önzetlenség kiáltott fel:
.Ne sirjon. Sok gyermek kap uto munkát". Megpróbálta a legJobbat, hogy megvigasztalja öt.
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Az élet ezért a legjobbért van,

a mindennapi dologért az

általános, közönséges dologért. amelyik nekünk van szánva s ~mit
reggeltOJ nepestig tennünk kell. A teremtett világ sovárogva várja

az isfenfiuság igaz elérését. Lufher a pillanat kötelességét vállalva
kijeJe~tette: .. Itt állok; !11á s ~ép nem tehetek. Islen engem úgy
segéljen J" Hadd mondja minden egyes közUlünk", amidOn a pil-

lanal kölelességél vállalja.

IV.
A fent használt illusztrációk jelzik, hogy az élet ér-telme nem
jut kifejezésre, ez egyedüllétben, hanem emberlársainkkal való
kapcsolatainkban.
A modern teista elérkezett annak meglálásához, hogy a lelkek megvállásának kérdése, a hagyományos értelemben, egy rosszul
megoldott kérdés . Ellentélje akármelyik nemes ideálizmusnak, akár

az Istennel, akár az emberrel kapcsolatban . Va lóban, lelkeket megváltani annyi, mint mennyországot hozni beléjök. Lehozni a mennyet
a földre inkább, mini a mennybe julni a jövö élelben, megvalósitani a mennyet az emberi tapasztalatunkban inkább, mint bej u-

tást biztositani a tulvilág angyali társaságába. Ez az egyház reális feladala modern életUnkben. Nehéz, de •isteni feladat.
Jézus
•
hirdette, hogy .. Nem mindenki, aki mondja Uram, Uram, megyen
be a mennyek országába, hanem, aki cselekszi a mennyei Atyá ...
nak akaratát" A menny, amelyet megvalósitunk ebben a világban,
átnyulik a másik világba, egyszerüen azért, mert ez a lelki élet
lsten-rendezte természete. Ha nem leszünk rá méltók, egyetlen
mennynek sem lehet Unk a részesei.
Egy modern teológia a lelki igazságoknak rendszeres elrendezése kiván lenni, melyeket az emberi tapasztalat által meg ~u\ dunk erösiteni. A modern teislák a legészszerűbb hitet kivánják
megformulázni, melyet elképzelhetank és meg alkolhatunk, az élet
legfőbb eszményeit kivánják fenfartani, bevésni, mint al~pelv.eket,
beleoltani a lelkekbe, mint cselekvő hitet és átömlesztem, mmt a
személyiság kvalitásait .
Ez a hit a világban kell, hogy munkálkodjék, ez eszményeket a társadalmi életben kell betölteni. Jézus mondotta: "Ezekért
megtisztulok." Az apostol hirdeti: "Egymás terhét hordozzátok
és úgy töltsétek be Krisztus törvényeit." Csak tizenkilenc száz év
után kerUI a keresztény vallás, valamely tág értelemben, harmo-
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niába alapilójának tanításaival é, példájával. Ma belát juk hogy
egy modern

vallás

szociálizált

vallás, hogy az egyház f~ladata

beleollani az emberekbe a szociális vallást és inspirálni egy Szociális lelkiismeretet.
Ez a változás egy generáció alaH rendkivOli mértékben kifejlOdött. A régi vallás és vallásos élet individuAlizmusa halálra

van Hé/ve. Az egyén részére lehetetlen elszigetelten érni el a tel-

jes életet. Minden tudományegyesili bizonyitékát bármelyik lelki
elzárkozottsággal szemben. Antropológia és ethnológia az egyént
éltetöen egybekap~sol]a _a c,oport]ával. A társadalom· tudomány
és psychológla tamt]a, hogy értelmének tartalma, lelkének hajlandóságai nagyobb részben a csoporl élet áital szabatnak meg. Az
individuálizmus annyira időszerűtlen (antikvAII) a társadalom-

tudományban, mO
nt a speciális teremlés·elmélel az éleltanban.
Mindaz, ami vagyunk és mindaz, amivel birunk annak tudandó
be, hogy emberlársainkkal és értuk élünk.
Mi ma elképzeljük, hogy mindannyian beletarlozunk és át
vagyunk hatva egy szociális lélektöl és hozzájárulunk ahhoz s
befolyásoltatunk egy szociális lelkiismeret által. Természetesen ezek
nem önmagukban létezö dolgok. Nem fétezik semmi misztikus
az egyéni emberi lények fölött, vagy azoklól függettenűl, amit
szociális léleknek vagy lelkiismeretnek lehet nevezni. Van azonban
a léleknek egy áltapola, mely többé-kevésbé mindannyiunknál közös, amelyhez hozzájárulunk vagy általa befolyásoltalunk. Vannak
bizonyos erkölcsi képességek, amelyeket a leglöbbünk megszerez
s amelyek leglöbbünket befolyásolnak, magatarlások, melyeket
szociális léleknek és I,elkiismeretnek nevezünk, kifejezve a módot,

hogya csoport. mint egész, gondolkozni, érezni, visszahatni igyekszik a lársadalmi élet kérdéseire és szükségeire.
A vallás mindinkább rákényszerlli az emberekel, hogy rájöjjenek, hogy igy kellene gondolkozni, érezni és visszahatm. Ez
nem a formálizmus vallása, hanem az emberé, az lsten lelkében.
Valaki mondotta: "Mindenki vallásos, akinek valami szent." A~
egyház feladata kellene legyen, hogy művelje a szentséges ulám

vágyat az emberi lényekben, kapcsolatokban s kikristályosodás
utáni vágyat ezek érdekében. Sok megvalósult jelenleg a szociális
lélekböl és lelkiismeretböl, korlálozvan ugyan, amint idOn kén I látszik, azonban mutatja, hogy a kikristályosodási folyamat tov~bb
halad s a vágy, mely szent az emberi életben, egy jobb világ

utan, él bennünk.
""
A jótékonycélú inlézmények érzik, hogy mögöltUk egy biZO-
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nyos megbizható közös lelk~. magatarlá~ ~1I. Mi~den nagy csapA,.
amely emberi szenvedéssel Jár, a szocláhs lelkIIsmeret kifejezésével találkozik. amely megfelelO segélynyujtást követeL A munkanélküliség kérdése egy követeléssel állott a szociális lélek és lel ..
kiismeret elé, amely nemcsak eiOkészület egy gazdasági leiOmlAs
elhárítására, hanem egy kiható munka annak megakadályozására.
Igaz, hogya köz keveset tud tenni, de akármi kevés legyen, se.
gitség az. Az iparnak magának kell szembenéznie az ily körül.
ményekkel és a maga szociáli s lelkével és szociális lelkiismereté..
nek kényszere alat~ kevesbiteni, Ha egészben nem tudja rnegakadályozni, e nagy szerencs~tlenségek~t. Végeredm~nyében ez az

ipari kormányzás kérdése IS . Erkölcs. és gazdaság. elkötelezetlséget kell érezni, hogy ezt megoldja.
A modern egyház dolga inspirálni és megerösiteni a szociális

lelket és a szociális lelkiismeretet. Mennél több hangsulyl helyez
az élet kilerjedtebb fogalmára, annál megfelelöbb lesz a vallása a
modern világ szükségei nek kielégítésére. Mindez azt jelenti, hogy
mennél vallásosabban él valaki, annál szélesebb és gazdagabb
lesz életének értelme .• Ezekért meglisztultam". Bárhol, ahol ily
tisztulás lehelséges, a megszokott kölelességek hélköznapjaiban,
vagy a krizis és áldozat rendkivüli idején az élet érlel me kifejezésre jut s a világegyetem teremtő törekvése megjelenik. A cselekedet nagysága immateriális, az élei külső körUlményei lényegtelenek. Marcus Aurelius gazdagsága ellenére nagy személy volt,
Epictelus úgyszintén nagy volt szegénysége és rabszolgasága
ellenére .
•

• Lehel, hogy nem gyözók a siker jegyében .
Buzgó fdradozdsim ellenére sem.
Lehel, hogy nem ölelek dt eredményeket, amelyek didnak,
Szomszédaim törekvéseit,
De jóllehet azt a célt sosem fogom dl,
A gondolat velem marad mindvégig
Érdemessé kell lennem arra". l
Jézus mondotta: "Kevesen hű voltál, többre bízlak ezután;
~enj be az Uradnak örömébe". "Az Uradnak öröme" egy - nagy
Igazság költészete : hogya hithűség tiszteletre mélló értelmet ad
az életnek, lsten és ember elOtt. A szelek fújhatnak, az áradat
seperhet, de a lélek több, mint ezek.
l

E. W. Wilcox.
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Miért van az élet? "Az élet alkalom az ér tékes megszerzésére". Számomra a lelkem gyOzelme. Ez azért van. hogy megteremtsem legjobb önmagamat mindenkori posztomon . Ez a teremtett
világ sovárgó várakozása; azaz. amit lsten vár tOlem. Lehet, hogy
nem jutok messzire. de próbálnom kell méllóvá lenni az alkalomra és hogy az alkalomban értékest érjek el.

"Lehel, hogy nem érem el a magasságokat melyeket kivánok
Kipróbálatlan eróm e/hagyhat engem. '
,
Vagy jé/uton a hegycsúcs felé.
.
Kegyetlen viharok meglámadhalnak.

De habár arra a helyre sosem jutok el
Fájdalmamra meg van tletem vigasza
Érdemessé kell lennem arra (az alkalomra).

-
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