III. .

Egy modern teizmus és a humanista mozgalom.
I.
A modern teizmus éles ellentétben áll a jelenlegi humanista
mozga lommal, viszont sok dologgal szemben, amit az képvisel,
mély rokonszenvet érez. A természetfe~etti , beleavatkoro, szeszélyes
ist eni gondviselés régi ideáját jóval ezelött félredobták az emberek. Az emberiség saját maga kell, hogy keresztül vigye a megváltásál. Ebböl a szempont ból a modern teizmus teljesen humanisla ; de több mint humani zmus. A több jelentöségél jeleztük a
teista utalássa l, hogy a vilá gegyetem ,a mienknél jóval felsőbb
re nd ű" kozmiku s intelligenciának a kifejezése, bár jóval felsöbbrendül mégis in telligencia, hasonló a mienkhez s a mienk ahhoz,
továbbá, hogy az emberi ségben az univerzum morális intelligenciát fejez ki. Az ember erkölcsi· és szellemi természetében, meJy
a va lóság egy ténye s nem a valóságtól elvonatkozlatott, van valami lel kileg értelmes, ami kifejezésre jut.
Jelen alkalommal a vita a teizmus és humanizmus kOzött a
n agy mérv ű félreértések terülelén folyik. Vannak különböző árn~.
latai a teizmusnak és vannak különb öző árnyalatai a humaDlzmusnak. Minden egyes oldal képviselöJe kisértésbe esik, Mgy eltúlozza a másik hibáit úgy , hogya saját nézöpontJa a vIlágosságba essé k, a mási ké pedig sötétségbe maradjon.
.
'. A hum ani sta nézőpont nincs még teljesen köralirv3. FilozófiáJa váltakozik a mehaniszliku sl61 a közel~teistájg. A mozgalomban, mint egészben egy dolog általános ; pro-humánus, az e,mberért van, Kezemben van egy kis humanista folyóirat, amelYIknek
mottója ez: "nem Ish:" ellen, hanem az emberért. u Remélem,
hogya mozgalom mindig megtartja ezt a mottót. Azonban már
na~y ~yo mást gyakoroltak, hogy a humanizmust az~nosill4k az
anh- telzmussal. Altalában a humanista közömbös a vdágegyetemmel való lelki viszonyunkkal szemben. Öt az emberi ld hű 8101-

•

gálala mozgalja s az a meggyOzOdés, hogy az ember maga kell
hogy keresziUl vigye saját javát. Azt gyanítom, hogy egy ily kö~
zOmbösség a mi kozmikus viszonylagosságunkkal szemben nehezen kertlIi el , hogy idővel dogmatikus hitetlenségbe ne essék ta.
gadván bármi lelkiséget a dolgok Természetében. MAris gyakran
hallhalni az állítást, hogy "valaki csak olyan mértékben lehet humanista, amilyen mérlé~ben elnötle teizmusát. u
ugy gyanítom

tS

hogy jólleh~t ~Z a nézőpont fej van saliangozva. idövel egyenlO

lesz az anh- teizmussaI. Akkor aztán egy nehéz problémája lesz
fenntarlani egy lelkes ideálizmust egy oly világegyelemben, mely:
ről azt hisszOk, hogy közömbös az emberi értékekkel szemben.
TermészetszerUleg egy ilyen anti-teizmus lehetséges, hogy
általában a humanista mozgalomban nem fog elterjedni s a humanizmusnak nem lesz meg ez a problémája. A mozgalom uralkodó filozófiája e pillanaiban, úgy lálszik, hogy a fejlődéses naturálizmus. mely elismeri, hogy az ember lelki következménye a
fejlOdés folyamatának. Valóban ilt van az ember, de - mini már
érintettem, - mit akarunk ezzel mondani? Mire mutat rá ez a
tény? A filozófikus naturalizmus elismeri, hogy van egy, a lelki
valóság felé törekvő folyamat és egy társadalmi rendszer az embervilágban, de ezzel a mozgalom érl·e el, vagy érhet-e el valamely
állandó jelentőségel ? H. valamely pon Ion a nagy természet mehanikus erői ellenséges és végzeles környezelté válnak az emberiségre, akkor minden lelki vonást tartalmazó dolog megsemmisül,
minlha soha sem létezett volna. Ha ez így van, már most ráragaszlhalunk egy plakátot a földünkre e felirással : .hiábavaI6."
A kihangsulyods néha félrevezelő. A humanista kijelenti,
hogy az Islen-hívés nem szokséges ahhoz, hogy valaki vallásos
legyen és ez igazság, amit az összehasonliló vallásludomány lökéletesen megvilágil. Megjegyezheljük azonban, hogy ő nem mondJa,
hogy szOkséges nem hinni Istenben, hogy vallásosak legyOnk. Legyen naturalista vagy közel · teista humanista, amit mond, az valóban bátorilás oly egyén részére, kinek szörny ú nehézségei vannak
az Islenfogalom kielégitO megközelílésében. Báloriló, ha azl mondják, hogy valaki, aki szentséget talál az emberi életben é~ ennek
szolgálatára szenteli magát, vallásos tud lenni. Egy tlyen. az
emberi jóllétet szolgáló odaadás magán viselheti. a vallásos sze~
vedély jellemvonásait. Amit a modern teista tenm tu~, az ennyi:
átváltani, kitágitani ezt a vallást kozmikus fontosságura.
A humanizmus a jelen pillanatban a modern gondolat egy
meghatározolt, kutató mozgalma. Ores dOlog puszlán lecsepUlni
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vagy számltáson kivOI hagyni. Ez úgy lAIszik, egy lázadást képvisel a mult bizonyos intellektuális feltevései és meggyOzödései
rés z é rő l, s ha ezt va laki ellens ulyozni óhajtja és ki akarja nlUfatn i, hogy neITI m egfe lel ő, fel kell vázolnia a másik nézőpont
feJsöbbrendü elfogadha !óságá l. Személyesen nem habozom kife-

jezni lekötelezetlségemet a mozgalommal szemben, mert ez rá·

kényszerített nlinden teistát a rra , h o~y legyen tisztább a gondolkozá~ban . nyíltabb az intellektuális öszinteségben, élesebb és ha-

tározottabb a valóság megismerésében.
Bármilyen sulyo'sak is a nehézségek, melyekkel a modern

gondolkozás szembe találkozi k, a modern teisla mégis szabad, tudományos és filozófi ku s útat vághat magának ahhoz, amit az uni-

verzum mo nd önmagáról és le vo n~atja a következtetéseket a fizi·
kai világban és emberi természetben található evidenciából, hogy
van egy lelki Intelligencia, amely kifejezést nyer a valóságon át.
•

II .

Pontosan ötven évvel ezelött Dr. M. J. Savage uAz emberi
gondviselésröl" l monGott egy prédikáció!. Abban az idöben ez
egy bátor szókimondás volt. Rámutatott arra, hogy az emberiség
a multban azt hitte, hogy minden létez őt természetfelelti hatalmak
szesz.élyei kormányoztak, ellenöriztek és hogy a vallás még mindig ezen a bázison nyugszik; hogy a legtöbb ember még mindig
hiszi, hogy Isten kívülröl belép a világba az emberi események
ellenörizésére, különöse n, ha imád kozás által hatást gyakorol hatunk reá. Rámutat arra, hogy egész csomó hitrendszer létezett
az isteni gondvise lésről. Elöször az általános gondviselés ideája,
mely szerint Isten a természet világa felett uralkodott. Aztán jött
a speciális gond.viselés, amely az emberi történések Jeletti ellen·
örzést gyakorolta. És végOi a részleges gondviselés, melyben Isten itt vagy ott közbelépett, hogy valamely részleges dolgot keresztUI vigyen, ami nélkflle nem volt kereszlillvihetö. Közhit, hogy
a I~gtöbb dolog, kü lönösen, ha előnyös vagy szerencsés volt, is:
teOl gondviselés alá tartozónak tekintessék. Dr. Savage felenJlih
egy régi ismerösét, ak i ezt az esz mét bevitte a mindennapi élet
!eglriválisabb Ugye ibe, egy elveszett kalapács megtalálásáb~1 barát: jával való véletlen taJálkozásba. Mindent ugy tekintett, mml, ami
l
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úgy, hogy barátai ráragasztották az
"öreg providencia" gúnynevet. Jellemző , hogya régi idOk imája
providencia

így

alá

kezd ődött:

tartozik,

.Ideje már Uram, hogy cselekedjél". Egy másik

lelkész, kl lázas

lene löbbé

hogy e providencia nem kel-

ezekkel a szavakkal kezdi e imáját:

.6

Uram, amint láttad a reggeli lapok~an". - lévén a következtetés
hogy a krizis elérte tetőfokat s az Urnak tüstén cselekednie kel:
Jene, hogy az emberek, milévök legyenek.

Dr. Savage rámutat arra, hogy a modern világfelfogásban
ilyen providencia nem lehet. Minden dolog az egyetemes törvény
és rendszer, az ok és okozat kormányzása alatt történik.

Az em-

bernek meg kell leremlenie sajál világál. Agya van és lelki adottságai. Tudja használni, használnia kell mindkeUöl. Fel ludja fedezni az igazságol és az igazság szabaddá leszi öl. Erkölcsi gyözelmel aralhat az élelében és felUI lud emelkedni olyan körUlményeken, amelyek máskUIOnben Osszeroppanthatták volna. Egy érlelmes rendben él, amelyiklöl fUgghel és amelyikben lanulhal tapaszlalat áltaJ. Tud engedelmeskedni és dolgozni Istennel és
fslen vele.
Ez Iörlénl Olven évvel ezelött, ez voll és még most is ez a
szabadelvfi vallásnak a humanizmusa. Teológiája az emberrel kezdödOtt. Vallásos hangsulya az emberen voll. Az Islen szolgálata
az ember szolgálalán keresziUl tOrténl. Aspirációja volt az élelben
legjobb normájának leleklelése, az inlelligencia és leslvériesség
szabályainak megvaló,itása. Ezen a vonalon Lippman elérkezik
ahhoz, amit ö .felsö vallásnak" (high religon) litulál, a vallás egy
I olyan élelben julván kifejezésre, mely lelkileg megérett az inspir'ciókra s az önzetlenség szolgálatára.
És igy a humanizmus a maga hangsulyával az emberiségen,

I

a humAnus ideálizmusan, a vallási inspirációnak összpontosító

fontosságán .az emberi jólét érdekében, alapelvek szempontjábÓl
semmi újat nem ad az unitárius egyházak hurnanitáriánizmusához.
Ezek szintén egyelérlenek azzal, hogy az ember sajál maga kell,
hogy keresziülvigye a megvállásál. De, amíg a humanisla i~ek
szik ezt a tényt a vtlágegyetem
addig a modern teista
az

kOzömbösségének tulaJdon.I'3m,
univerzum tervének, céljának

tulajdonUja. Egy megmérhetetlen lávolság van a közömböslég és céltudatosság között. A kozmikus intelligencia nem fatá~
lista, hanem céltudatos értelemben arra törekszik, hogy az ember

sajál maga verekedje ki a jÓl az adott helyzetekben és adoll eszközökkel, melyek azt lehetségfssé teszik. De nem csak lehetségessé

28

hanem islenien jelenl5ssé és mélt6vá is. Ha valaki megkérde.
enuem . hogy honnan tudom mindezt, azt felelem, hogy tudomé.nyos úton bebizonyitani nem tudom, azonban helyes következtetésekkel bebizonyíthatom.
I
Márig tisztán kezd látszani, hogya kUJömbség éle a humanista é6 modern teisla között a"z ember lelki természetének, mint ténynek, mely a kozmikus rendben benne fogiaJtaIik, evidens értéke
nyugszik. Nem igen mutatkozik út ezek kibékítésére. A modern
teista következteléseket von le az ember tarmészetéböl a valóság
természetére és a lélek hivatásának ismertető jeleire. A humanista
visszautasilja az ily következtetések lel/onását, nem lát semmi ér-

lékel bennük és semmi igazolásl részükre. Ellenvelésére, hogy Iul

merész az emb~ri értékeket a tág kozmikus vázlalra kivetíleni, a
teisla azt felelné, nem szabad, hogya kiterjedés arányai. megté·
vesszenek. Az emberi természet erkölcsi és lelki potenciáinak je·
lenlősége hozzáillő
nikus állományn~k.

párja a nagy mehanikai erőknek és inorgaA Prédikálor könyvének szerzője ezl irja: .Az
ember nem áll fennebb az oktalan állaloknál : meri minden hiába-

valóság." A modern teisla számára az ember erkölcsi és lelki lé·
nyege magában hordja a kiválóságot. Olyan lrancendens

jelenIő

sége van, mint eredménynek és mint jövöbelátásnak, mely szerint
az eiész teremlésl vizsgálódás alá veszi, hogy beszámol jon róla.

III.
Az embernek agyrendszere van, hogy'tudást szerezzen. Benne
él és része a valóság rendjének, amit fokozatosan .megis~er s
amitől mindig függhet. Amil meglanul, az részévé válIk. Az .gaz-

ság, amit felfedez, az övé. Azl használhatja lovábbi felfedezésekre
és kijavj' halja tévedései I. Haladhat hit állal a még fel nem fedezell felé. A ludomány a hit segitségével jár. Haladva és dolgozva

az ember bizonyosságot szerez hitéröl.
Igy az univerzum lehetövé teszi az ember számára, hogy sa·

jál gondviselésévé váljék. A Valóság maga megerősiIi az ember
vágyál a ludás ulán. Amil ő helyes útakon keres, megl~l4Ija. A
mint kopoglal, a ludás ajlóiból löbb nyilik ki előlle. Amil lanul:
részévé válik. Az ő, maga. Vajjon véletlen, hogy ennek Igy kel
leli lennie? Sokkal valószerúbb azt kövelkezlelm, hogy ez Igy
lervezlelett egy világegyetemben, amelynek úljai anny,,~ egyej~e.:
legesen érlhelök és ismerhetök. Tul nagy megerőltel•• a
észre nézve, azl lélelezni fel, hogy ez véletlen.

..

-

,

Továbbá az un iverzum megerősí ti az ember ter mészetének

lelki vágyait. Az ember beindul , mint egy erkölcsi csecsemő és
megkövetelik töle, hogy n őjj ön fel. EI ke ll sajálilania a saját morAlis megé rtését és erejét, tapa szta lat állal. Ki kell harcolni a saját

útját s morális természetében fe l is van fegyve rezve, hogy azt
megtegye. Amikor elbukik, vagy eles ik, még mindig tanulhat. Bűne
állal elOldözheti ma gát messze földre, de fölem elkedhetik és hazatérhet. Az ideálizmus ösztöne veleszOletelt s ha ö nyomon követi
azt, nagyon fontos felfedezést lesz. Felfedezi a lelki lény törvényeit.
A felfedezés, hogya lelki lénynek vannak törvényei, e l sőrendű

fonlossaggal bir. RámulaI a dolgok lelki természetére, egy erkölcsi
és le ,ki rendre, amelyikben e törvények kifejezésre lutnak. Az
ember például úgy lal ál ja, hogy a lelki dolgok l e l~ile g érzékelhelők. Nem mérhetjük meg mélerrel, nem mélhetjUk le mérlegen, s
nem próbál halj uk ki lombikokban. MerI azok az érdem, minöség
és érték tényei. Igazságok, mikel az embernek meg kelJ tanulnia,
felfogni és méltányolni. Bepillantást ~elJ nyernie beléjök, birtoka ba
kelJ vennie azokat, lolylatólagosan lojalisnak kelJ lennie h02Zájuk.
E szukséges feltételek a lelki lény törvényei.
Tovább menőleg, ha az ember nem hasznalja lelki ado ltságait, ki van téve annak, hogy elveszíti azokat. A ki nem használt
lelki törvény hasonló a használa tl an fizikai törvényhez. Ha a fizikai eröket félreles$zük és nem használjuk, kiszolgáljuk az elgyöngOlésnek és megsemmi sUl ésnek. Amit nem hasz nálunk, az val6színUleg elveszett Ez a lelki bUntelés az el hanyagolásérI. Amit
nem tartunk fenn, az lesUlyed ; ez egy másik törvénye a lelki
lénynek.
•
A tiszta szlvUek meglátják az Istent, azaz a tiszla szfvüektrek tehetségük van felfogni az ideális igaz sa gal, amit a nem
tiszla szfvüek felfogni nem tudn ak. Itt van a percepciónak egy
elki törvénye.
Az embernek tanulnia kell, fejlödnie kell és eredményre kell
lutnfa. De nem élhet egyedUl ma~ának, nem tud egyedUl magá:
nak fejlOdni vagy eredményt elérni. Egyedül nem képes beIölIenI
8 legfelsöbb lól. A legfelsöbb jó egy szocialis eredmény, egy. málik törvénye a lelki lénynek. Más fz6val ugy fejezhet jOk kl ezt
az igazságot, hogy a jóakaratú ~mberek .idővel bír~i fogják a földet. A történelem tanúsága kinyilatkoztatja (revel~IJa) ezt a lényt,

mint 8 lelki lény törvényét. Csak felfogandó. A Jóakaral együllmUködö, testvéries, aikaló és birIokában larlja az .állandóság hatalmAi, molyel a ro.SZ akarat, önzé. nem tari hat birtokában.
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Ennélfogva a s'zerelet a törvény betöltése. Á szeretet a I _

felsőbb

törvény. A tapasztalat kinyil atkoztat ja ezt, mint az

em~r

erkölcsi és letki élellörvényének le g fetső bb kifejezésél
Ezek a fel sorakoztatott igazságok csupán érintései a lelki
lény törvényeinek. A világegyetem úgy tűnik fel, hogy kifejezi önmagát bennUk és, intencióját általuk. Lehetnek ezek csupa véletlenek? Hihetetlen ugy gondoi,m. A 1~le~ szerint úgy terveztetett,
hogy az embernek keresztu l kelt vlOme saW lelki megváltását
lelki valóságát törvé nyemek betöltése által. Ugy látszik hogya
dolgok lelki term észete megerősíti benne a veleszUleteU ideálizmus
vágyait, az ő belső hajtóerejét a tökéletesség felé. Ismét, amit elér,
az övé. Az ő maga.
A természet világából egy megható kép tárul fel emlékezetU nkben, amint elképzeljUk kontinensünket, mikor az első bujdosók (Pilgrims) kikötöllek 1620-ban. Egy kép, arrelyen hatalmas
kiterjedésű erdők, széles folyók, tág mezők, határtalan sivatagok
magas hegyJáncolatok vannak és mindezeket ember nem érintette:

kivéve néhány vad törzseI. Az uj onnan jöllek részérOl bálorságra
volt szUkség. hogy szembeszálljanak a természet elemeivel és fenmaradást verekedjenek ki. Ha ma Winthrop kormányzó repOlOgépen az Atlanti·Óceánlól • Nyugati.Óceánig repOlhetne és egy
futó pillantást vethetne a civilizációnak alárendelt kontinensre,

mint egészre, ha am int visszafordul, megáll hatn. és meglálogathalná világvárosainkat és falvainkat, gyárvárosainkat, templomainkat, iskoláinkat, törvényeinket, kórházainkat, sok rosszat ráf na,

ami elgondolkozásra késztetné, de meglátná azt is, hogyan leli az
ember saját gond viselésévé és két keze munkájával, agyával, demokralikus emberszeret ő lelkével hogyan teremiett egy kontinenlális lakhel yet és otthont a kényelmek garmadáival, ketlemmel és
jóságga l, teslvériességggl és rokonszenvvel" az emberi .lólélet
szolgáló hatalmas intézményekkel és egy élelf.lozó!lának kialakulásával, melyet az egész világból beszaladó nap' sajlótermékek
nyujtanak. Az ember csinálta mindezl. A helyzet magaslatán,
És ez az, amit a világegyetem tervezett. yalami részle~e8,
vagy speciális provid enciának nem találjuk a blZonylté~ál. Világunkat mi teremtettUk meg tudásunk és lényegUnk szennI. Ez a
ml ~llágu n k a jelen pillanatban. Messze van m~g attól, amlvé
lennie kell ene és vajjon most imádkozzunk valami természetfeleUi
halalomh oz, hogy tegye jóvá. hibáinkat és önzésUnkef, tegye
meg helyeltUnk amil nekünk kellene tennünk. Még mtnd.g ez a
legtObb vall áso~ ember felfogása. Iltenhez fordulnak, hOJ)' .lla-
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honnan kivOlrOI lépjen be s végez~e n el bizonyos dolgokal, aka-

dályozzon meg háborukat vagy állu sa meg azokat, vigye kereszlDl a szesz lilaImat, gyógyítsa meg a betf'gségeke f , vessen véget a
búnOzésnek, szerencsétlenségtOl men tesítsen, lágyítsa me~ a kO.
sziv(J~ket. tegye a munkaadói igazzá s munkást becsOl etcssé.

Minden fundamentáli sta felekez et hisz a részleges providenciában.

A régi teizmus szintén egy részleges providenciAt valló teizmu s
volt. A modern teista azonban egyetért a humani stával abban
hogy egy ilyen részleges és speciális providencia nem létezik:
Nincs semmi bizonyíték arra, hogy valaha lélezett és nincs elkép-

zelhelO úl annak felfogásához, hogyan lehetséges ez a lOrvény és
rend világegyelemében.
Az ember alkotJa meg a saját világál és folytatnia kell az
alkolást. A világegyetem tervezi. hogy ö ezl tegye és, amint lanul és engedelmeskedik, egyUtIműködik ezzel és belOJli ezl a
a tervet.
Milyen nagy fontosságú minden ember számára felismerni,

elfogadni és betOlteni ezt az inlencióJ. Egy kozmiku s érlékel ad az
életnek, lelki lehetősége l és igéretet, végtelen jelentOséggel. Menynyire első rendű kérdés magunkévá lenni a fonlosságát annak a
a ténynek, hogy az embernek magának kell bevezelnie az egyUlI"
működést ezzel az inlencióva!. Azok az eredmények, melyeket az
emberre ráeröszakolnak, nem lehetnek az övéi, de azok, melye·
kel O maga szerez meg, az ővéi lesznek. Igy azlán kélféle emberi
és kozmikus értéket kapnak. Es igymi nd kellO: az emberi aspiráció
és a kozmikus tervezés betOJletetJ.

IV.
Ha ez mind tervezleteU, akko r egy kis elképzelés kisegll
azon következtetésUnkben, hogy az univerzum törődik vetunk, tOrOdik olyan formán, amit mi nem vagyunk képesek felfogm kozm,·
kUl Izemponlból,. de amil megtudunk érteni, legalább részben,
emben lzempontból. Hogy az univerzum törődik velU nk, helyes
következtetélnek látszanék abból a lényből, hogy az engedelmes:
lég lót eredményez, az engedetlenség . pedig rossz~t. Az er.kOlcsl
törvény az, amit az ember fokozatosan felfedez, mmt a lelki lény
tOrvényé\. ,.. ttlrvényl nem lehet áthágni. Az ember önmagát .~rli
meg a tOrvény 'thágálával, mert a tnrvény áll. "Ki mint vel, ugy
arat". A, erköl,,1 törvényt nem lehet kij átszani vagy m'gkerUlnl,
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mert az a valóságnak eg>.' kifejez~se. Az tO~b, ~int puszta elj'.
rási mód, jó ízlé ,; vagy tarsadalml ko.nvenclonáhtás. Az az élet
tOrvénye. Az embernek fel kell fedeznie és engedelmeskednie kell
annak. A "kell-, az isteni tervezés. A .kellene" az erkölcsi hajtO.
erő önmagában, amitől az ember nem tud elmenekülni. Az uni4

verzum annyira törődik velU nk, hogy mmdkettő ; a jutalmazás és
buntetés a cselekedetekben benne foglallatnak s megtanít jak azt
hogy az élet úlja az engedelm~sségé. s hogy az e~gedelmesség
ú'ja mindIg nyItva áll, hogy mindIg lobb Igaznak, mmt hamisnak
jobb becsületesnek,
nek lenni.

mint rossznak, testvériesnek, mint oozO:

Az engedelmesség emberi IOrvénye nem emberi találmány
hanem emberi felfedezés. Mint emberi lények érezzük, bogy er~
kOI:si viszonylalunk van a valósághoz, .de az erkOlcs a személyiségektOI elvonatkozlatva nem jelent semmit. Ezt a konkluziót ism~
teloUnk kellene, mert elsőrendű fontosságú. Ha lehát a mi rés zUnkrő l ére .. ük a kozmikus viszonylagosság erkOlcsi lényegé~
éreznUnk kell, hogy a személyiség ténylegesen ott van a másik részen, hogya viszonylagosság fontosságát teljessé tegye, egy
személyiség aktiv, rokonszenves, erkölcsi

tOrődéssel

aziránt, amit

teszUnk életUnkkel, abban a viszonylagosságban. A nagy lelkiség
ott áll a másik oldalon velünk szemben s mi magasztaljuk jelenvalóságában és tervezésében.
Kozmikus tervezés az, hogy tedd a legjobbat, tedd azt saját
magad, a s.ját eróddel, a lelkeddel, harmoniában mindazzal, ami
jó, igaz és szép, megegyezően a lelki létezés tOrvényeivel. És
amid őn te ezt teszed, az isteni tervezés számodra végbement. Egy
ilyen megva16silás, transzcendens inspiráció. Ez a humanizmus,plusz.
TegyUk fel, valami törlénik veled és az eged besötétül. Ha
a világegyetem puszta mehanikai erő, amit a megpróbállalá.
ményez, nem tartozik rá egyállalán. Sem
sem
társtalansad nem érdekli azt egyállalán és a te
elsorvaszlanat.
ságod, segitségnélküliséged és
tudsz nézni és
Ha azonban lecsukott
veled, b01!Y
megérzed azt a tényl, hogya világegyetem
az egy mindenben van, mmdenütt jelenvalÓ,
báltatásodhoz, mint az akörUIi gondolataid.
kapsz, inspirációt, bátorílástJ hogy szilárdan

a megplO-

s

kibiváll
kitartó

Öbban a felmagasztosulásban, hogy belöltötted az
nmagad eszményének a győzedelmes megerősltése
valami fensége. és örökkétarló értelmet nyert. Minden
3
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~s minden áldozalhozalalra serkentö lelke sit és, ha érezzük hogy
az így egy kozmikus rendbe szakad bele, egy permanens és halhatatlan értéket nyer.
Ez a gondolat megérdemli, hogy mélyen elmerüljünk benne

I

t

Igy mondanám, tartsd becsben az érték belsö megérzését, (érezd
a dolgok belsö érlékét) és a lelki felsöbbség tartós jelenlOségét.
Foglalkozz vele az ideálizmus azon legnemesebb megvilágításá.
ban, melyel halalmadban van ráderiteni. Kulliváld azt I Tápláló
forrása lesz ez lelki erődnek, amelynek segitségével a kölelesség
gyOzhet a sölét órák felett és amely állal igy bels ő megnyugvást
nyersz. Amit el kell viselned, vagy amit tenned kell, megéri az
árat, nemcsak mert a te saját értéked a gyözö, hanem mert az a
gyOzelem a lelkedet egyesitette a nagy Lélekkel, azaz, a kozmikus
szépséggel, jósággal és igazsággal. A lélekkel mindenekfelett Istenben maradsz és lslen teben ned.
A modern leisla számára kozmikus jelentOsége van az ember
belso életének. Életének dicslénye, hasonlóképpen kozmikus dicsfény. Amint az ember gyarapszik, a legmagasabbhoz lesz hasonlóvá. Az ö hivalása kozmikus hivalás, kozmikus Ugy kérdése.
Amint egyUttmüködik a kozmikus tervezéssel, a kozmikus erö
benne és mögötte van, amint Lincoln mondotta az öt kérdezö
lelkészeknek : ö biztosan érezte, hogy lsten mellette van. Amit ö
tenni remél~ az nem voll egyéb, mint megtalálni az Istennel· levés
útját és azt haladéklalanul elfoglalni.
Jó érzés ludni azt, hogy egy isteni intelligencia irányit ja a
kozmikus rendet. Lelkesilö érezni, hogy az isteni tervezés tOlUnk
a legmerészebbet s a legjobbat várja. Amikor kielégiljUk ezt a várakozást, akkor az ö oldalán vagyunk. S akkor valamelyes bizonyossággal érezhet jUk, hogya mi gyözelmUnk tovább is párlfogásban részesUI az isteni tervezésben, mint egy lépés halhatatlan
életpályánk kifejlődésében.

Overstreet tanár ezzel a paragrafussal fejezi be "Az Orök
kérdés· CImfi munkáját: .A vitágegyetem, amint mi ma látván látluk, a mi életünkből való élet, lelkUnkből való lélek. Bennunk
van és mi O vagyunk. lv\inden tagunkban benne mozog. De ha
ez Igy van, akkor minden alkotó cselekvés, amit véghezviszUnk.
bármily csekély legyen is az. minden kívánság a többért, amely
csaknem teljes, minden akarat. mely odairáJlyul, hogy azt me~
valóllthassuk, a mi győzelmUnk egy világegyetemben, amelYik

v.lünk együtt gyöz.· 1
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