VII.

Egy modern teizmus és a lelki evolució.
I.

Az emberi hivatás tekintetében egy modern teizmusnak na.
gyon kevés közössége van a tradicionális teizmussal. A törléneli
kereszténység a megváltás szükségét hirdeti : a modern teizmus
pedig a nevelés szUkségét. Ha valaha a megváltásra utal, teszi
azl az élet teljességének értelmében. Bármit hirdet teológiai vagy
praktikus szempontból, az ember erkölcsi és lelki természetének
következletésein alapszik.
Egy modern teizmus sok lelkesitO tanitást talál a négy evan·
géliumban. Egy gazdag ifjú jézushoz jött és megkérdezte ot,
• Mester, mi jót cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem 1"
Ez egy szöget fején találó kérdés volt, amely egy nyilt és kielégítO választ kivánt. Mit mondaI! jézus 1 • Tartsd meg a parancso·
latokatI" Hogy félreértés ne történjék, megemlitelt egy nehány
parancsolatot, jelezvén, hogy melyekre gondolt. Ezek mind az er·
kölcsl életre vonatkoztak. Ha a fiatal ember be akar lépni az örök·
életbe, itt és most kell helyesen élnie. Amikor a megvAltás kUlöm·
bözO evangéliumaira gondolunk, amelyeket a különbözO keresz·
tény felekezetek hirdetnek, nagyon lantos az, hogy mit nem mon·
dott jézus.
.
A megváltás szót azonositatták a régi gondolattal, hogy a
vJ\ág elveszett és meg kell menteni. A modern teizmusból ez a

gondolat eItUnt. Többé nem áll fönn az a meggyOzOdés, hogya
világ elveszett, hanem inkább az, hogy lejl~t1en s szOksége van
nevelésre és lelki Idomltásla. Ez egy teljesen kUlönbözO nézOpont
és a. m.egváltás sz6 ebbe nem talál bele. A modern teizmus egy

másik Ideát képvi sel, tehát egy másik szól használ. A megvAltás.
mmt olyan, nem érdekli. A keresztény egyházat ösztökéli, hogy
do~~ozza át a megváltás evangéliumát az élet teljességének értel·

~ette~e~gle~ogy
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eJtse el a megváltás sz6t. A ' régi

tartalom

kiv~

teizmusban I~ten, mint a. világ egyedur~l.
kadója jelenik meg, Igazgatván a világot emben lényekkel, mmt
alárendelfjeivel, kik dicsérik őt és engedelmeskednek neki, mint
mennyei királynak. Istent "nagyhatalmú Atyának" gondolták, sok
tekintetben pedig, mint a cár alattvalói egyeduralkodójukat : "kis

A

hagyományo~

Atyának" (Atyuska).

A kereszténység feltételezte, hogy az isteni igazgatás kihívó
eJlenszegüléssel találkozott s az ember-faj ellenségeskedésbe került

Istennel. A kereszténység gondoskodott .az utról, mely által Isten
ujra kibékülhet a világgal. Mi most tudjuk,. hogya megváltásnak
az az ulja századok spekuláltv kifellődését Igényelte. A válaszból,
amelyet Jézus a fiatal embernek adolt, világos, hogy ő semmitsem tudott arról.
A történelmi kereszténység, egy vagy más uton, azt magyarázta, hogy az ember bűnbeesése az isteni igazságszolgáltatást és
az isteni igazgatást kell, hogy igazolja. A kereszténység célul tűzte
ki, hogy ezt elérje a bünhődés tanítása (doktrinája) által. A jó
élet teljesen másodrendű volt a hitvallással szemben Krisztusban,

mint valaki személyes megváltójában. A hagyományos keresztény
evangélizmusban kifejtették, hogy az erkölcs nem érinti a megváltás kérdésél. Világos, hogya megvállás a politikai jelleg természete szerinti volt. Kormányzati és legális volt. Isten parancso-

latai törvényszerű alapszabályok természetében voltak lefektetve.
Aki megvallja a megváltó hitet, megváltása egyszer s mindenkorra
érvényes (etérelett).
A negyedik Evangéliumban olvassuk : .Azért jöllem, hogy
életük tegyen és hogy élelük teljesebb legyen.· A modern teizmus
a megváltást a teljes élet értelmében magyarázza. A viszonya
a nagy Lélek és az emberi lélek között élet- és nem egy politikai viszony. Nem kellene a kormányzat értelmében gondolkoznunk.

Az Istent nem úgy kell elgondolnunk, mint egyeduraikadót alárendelt lel felett, hanem mint a végtelen életet, akiben élünk, mozgunk és létezünk.
A modern teizmus igy rámutat a radikális és áthidalhatallan
külömbségre a hagyományos teizmussal szemben. A külömbség
aközött van, ami törvényes és törvénypn alapuló eljárás és ami
él ~ető és élő. A két teizmus nem tartalmaz több közös vonást,
~ I~t a szavazás és adófizetés a friss levegő használatával és a

v\Zlvással. A tények külömbözö osztályát kép.viselik. A gondolko,

zásnak küJörnböző ujjait képviselik Istenről és az emberről s az
embernek Istenhez való viszonyáról.
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ll.
Az emberi elhivatás kérdései az élet kérdései. Gondoljunk
például a magra, a~ely valamilyen csodálatos útc;m önmagába

,ár életerőket. Tegyük fel, hogy tud~a gondoskodOl; tegyük lel,
hogy ismemé a legjobb élethez szükséges feltételeket. Et tudnók-e
képzelni a magot, hogy egy államBag fentartott tetek után vadászszon és azt várja, hogy Jobban nÖlJön azon a helyen csupán csa14
mert az állami birtok, megpróbálva így rendbe jönni a kormány

zattal? Nem, elvámók, hogy a mag sokkal okosabb legyen s inkább
azl tudja meg, hogy. a napsugaraknak mll~en hőmérséklete, a termőföldnek milyen mInősége, a nedvnek milyen mennYISége tudná
legjobban előállítani az élet és fejlődés számára a táplálékot. Megtalálván a pontot, me ly a helyes feltételeket nyujtja, beágyazná
magát oda és · nőne. Biztositva lenne, mert egybeillő az élet legjobb feltételeivel. Nem beszélnénk róla, azonban mint .megváltott"ról. Azl mondanók, hogy ez egy egészséges növény. Minden élö
dolognak csupán az szükséges. hogy beillő legyen az Istenteremtetle élet-feltételekbe s aztán, hogy éljen és nőjjön. ' Ha úgy
tetszik, tovább beszélhetünk a megváltásról, de életet értünk alatta.
Az emberélet: fizikai és lelki élet. Meg kell találnia és be
kell lölteni az éleI feltételekel, amelyek nem lörvényes alapszabályok dolgai, hanem a természetéi. A régi világ sohasem ismerle
el a dolgok természetét. Következésképen az élet problémája volt,
megtalál ni Isten lörvényes alapszabályait és engedelmeskedni azoknak. Az isI eni akarat egy kihirdetett törvény volt és egy megmá.
síthatatlan parancsolat.
•
A modern világban azonban elismerjük a dolgok természelét.
Méltányolni kezdjük az erkölcsi alapelvek és az erkölcsi rendszabál'yok közötti disztinkciót. Bármiféle dolgok, a tiszlelet és az
Inlegrllás, a hűség és testvériesség, a kötelesség és áldozat: er~öl
CS~ alapelvek. Az erkölcsösség alapszabályai, más részről

ember·

cSinálta erkölcsi kÓdexei a világnak, Jézus mondoIta : • Tartsd meg

a

parancsolat~k~t". A parancsolatok, amelyekre utalt, nem adatta~

M6zesne~ a Smal hegyen. Ezek a tapasztalat becikkelyezett eredmény~1
voltak: rytmden nagy vallásnak meg vannak a maga erkölcsi kódexel.
A ~égl Idők.ben ezek mind össze voltak kapcsolva a termész~tfe.
leth szankcl6kkal s mégis sok tekintetben azt képviselték, amIt az
embe~ ösztönösen magáévá tett a tapasztalat által, mini az éJet
éttetöle áttal. Törvényes rendszabályaik egy némelyikébe feiOleIték
az erkölcsI alapelveket, felfedezvén a társadalmi tapasztalat által,
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minI amelyek lényegesek az élethez s mint amelye\r.nek engedelmeskedni kell. Kimagasló pontjai kban sok bennük a kOzOs vonU.
De ezek löbbé-kevésbé mind elferdUllek, elkorcsosodlak a tudatlanságban és elöíléletben kialakult megl!"yözödések. szokások és

hagyományok által, amelyek gyakran nagyobb jelentOséget öltöttek
fel mini mjlguk az alapelvek. Jézus sokat elí télt népének ezen
m~ggyölödései és hagyományai kOzUl, amelyek a teljes élet utjában ál/oltak. "Ha a ti igazságotok nem mulja felOl

és farizeusok igazságál,

soha sem

az

irástudók

mentek be a mennyeknek

országába" .
A modern világnak sok idejébe kerül felfedezni, hogy az
erkölcsök az élet principiumai és nem puszta társadalmi konvenciók. Amikor mi a természet törvényei hez és saját lelki természetü nk törvényei hez igazo!;lunk, Istenbe illeszkedOnk bele és ez
minden, amivé lenni tuáunk.
Amikor a mi fizikumunk Istenhez igazodik, megtelik éltető
erővel:

berről ,

egészségesek vagyunk. Nem beszélO nk az egészséges emmint .megvállolt" emberrő!. Ha úgy tetszik beszélhetünk,

de ez nem a természetes

első

gondolat.

Amidőn

valaki megnyeri

az igazságot, értelmileg Istenhez illő . Birhat·e többet, mint az
igazságot? Csupán több igazság ulán törekedhetik, hogyatévedéstöl megszabaduljon, mert minden tévedés bizonyos mértékig
veszé lyezteti a megvállást vagy az életet. A lelki megváltás, a jellem és a jellem a legfObb dolog. Valaki fizikailag egészséges lehet,
de durva lehet. Idomilott, neveli értelemmel birhat és lehel egy
gazember. Emlékszem egy emberre, ki eldobta az életét, mert
érléklelennek vallotta azt. Egy valaki, aki ismerte, ezt mondta:
.Évekket ezelött egyike voll a legtöbbet igérő fiataf embereknek,
kiket valaha ismerlem, de hiányzolI belőle az erkölcsi szilárdság".
Nem tekinthetjük-e öt úgy, mint egy fiafal embert, ki eldobta
lehetöségeit, mert nem volt erkölcsi szilárdsága? Nem volt .meg~
váltva" , mert nem kultiválta az egyenesség és önfegyelmezés meg~
acélozó szokásait.
. Ugyanez a tragédia megy végbe az érzéki embernél. a szen
M

zuáhstánál. Élete egy irányba szükOl le. Elveszili az eröt, hogy
fenkölten gondolkozzék és mélyen érezzen. Megelégedeflé válik az
élet egy alacson:! szintjén, ahol az érzékiesség csatát veszH ön~
maga felett. A primi tiv érzések el használódnak, ha kivételesen
csak azokat vesszük igénybe.
Tragédia követi a gyarló erkölcsi természetet , amely helytelenUI értelmezi a szabadság utáni vágyai, mint a féktelenség iga..
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zajásAt. A nagy többség félreérti ~ szabadságot. Férfiak és nők
felkiáltanak: .,Szabad leszek. Élm fogom az életemet. Kielégítem

a természetemet". Mondhatják a modern teistának: .,Ha a megváltás az élet teljessége, akkor az a meg váltás, amit én akarok",
Amit ök az élet teljessége alatt értenek az az em6cionális kifejezés

teljessége, de nem az élet teljessége. Inkább érzékiség és fölfujt
egoizmus. Egy végzetes félreértése a szabadságnak. Nem lehet
szabadság az, ami nem alkalmazkodik a szabadság törvényeihez.
Nem valódi szabadság' az; amely nem fogadja el és nem tölti be
a kötelességeket, amelyek a rendszabályoz.tlan , szabadság utját
állják.
Az élei kölelességet jeleni és a kötelességek jönnek elöször.
Ezek megelözik a testnek v.gy a léleknek bármilyen követelését.
Nem venni tekintetbe a kötelesség követeléseit, annyi, mint
az önzésnek szolgájává válni, aminek csak egy célja lehet: az élet
elvetélése. "Az, akinek fUle van a hallásra, hallja" - az önfejut
és érzékenyt, akinek az emócionAlis erő az igazi gazdagsága,

korlát nélkül és rosszul irányitva, a legkeserfibb tévedésekbe
kergetheti.
.
Ha nincs jellemUnk, nincs éleJUnk. A jellem a legfontosabb
kerete lényUnknek, mert ha valakinek az egészsége hiányzik, de

még van jelleme, felülkerekedhetik e korlátoltságon, nagy személlyé válhat és talán nagyon fontos dolgokat művelhel a világban. Valóban a kis körben , amelyben egyénileg élUnk, tudjuk-e,
hogya leggyöngédebb, legszimpalikusabb és legtámogatóbb munkák közUI mennyit végeznek szenvedö emberek. Egy személyröl
beszélve, aki éveken ál gyengélkedett s biwnyos idöben nagyon
szenvedett, korlátozva és kitagadva sok tekintetben, valaki azt
mondla: • Nehéz megpróbállatásokun ment át; de nyugodtan és
kellemesen." Gondolkozzunk csak. mit mondanak e szavak az
önmagával s a kétségbeeséssel folytalott kUzdelemröl, mely mégis
nagy gyözelemmel végzödölI.
.
Mi tehát a jellem? A helyes élelben szerzetl (nem adotl)
szokás. Valaki lehet jellemes, de éroemileg nem kiváló, lehet,
ho~y nem sokat tud a világ filoz6fiáir61, tudományai ról, történelmeiről, irodaJmair61. Valóban, lehet egészen tudatlan, de jellemében a legföbbet bírja. A i~lIem a diszciplina eredménye. Meg-

szerzés. Gyarapodás. Az Udvhadsereg embere kérdi: "Megváltat·
tál 7," Azaz, elfogadtad-e Krisztust, mint személyes megvállódat?
Ha Igep. azt mondaná: "Megváltattál. • Azaz, betöltötted a megváltás feltételeit. Egy modern teista így mondaná : .Nem, te csak
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•

elindultál a megvállásra. Csak az első lépést tetted meg. Életed
elhajlott a megváltás felé, a jobb élet felé." A hagyományokban
hívO felelheti : "Ha a meggyöződésem helyes, én biztonságban

vagyok, de ön nincs. Ha önnek van igaza, én még mindig biztonságban vagyok, így az én állásom biztosabb, mint az öDé."

A modern feisla tovább kitart: "Ha igazam van, ön nincs biztonságban, hacsak az élete nem helyes. Az esetben biztosan védve

lesz, bármi a hittani

nézőpontja.

Az .ön értelme nyitva kell álljon

az igazság előtt és rá kell biznia magát az igazságra, amint 3zt

lálja s lelkét naponkint az élelben a legjobbnak kell felajánlania.

Természetesen, ha önnek igaza van, én nem vagyok biztonságban, de engem nem érdekel a biztonság az ön értelmezésében" .
•

•
III.

Egy modern teista lelkesedéseit az élet valóságaiból meri ti
és azokban a valóságokban találja legf~bb tekinlélyeil, az élei re.
A régi tekinlély, az ,Igy mondja az Ur" gyengUlőben van. Az
nem a valóságok hangja s a lömegek még sem ismernek semmi
mást, sokan pedig erkölcsi anarchia felé sodródnak, mely számunkra helyrehozhatatlan kárt jelent. A régi tekintély jobb volt a
semminél, azonban mind kevesebb lesz a jelentősége. Viszont láplálni azt az ideál, hogy az erkölcsök nem egyebek, mint konvenciók, helyi szokások és társadalmi hagyományok , gyászos tévedést
jelent. Maga az élet az, amely kinyilatkoztatja a tévedést.
Életlelfogásunknak a valósággal kell foglalkoznia. Honnan
jött erkölcsi és lelki lényegünk ? Nem a teremtés egy közvetlen
aktusábó l, hanem a fejlődési folyamatból. Mögöttünk a fejlődés
hosszú folyamata. vissza egészen az ember- előtti vilAgig és onnan
a .,világ-anyagig." Az emberi hivatást a lelki evolució értelmében
kell értenünk.
Igen fontos dolog elképzelni, hogy az ember erkölcsi és
letki életét a fenmaradó· érték szempontjábÓl értsük meg. Az ilyen
szempont jelenti, hogya belsO élet kifejl ődésébe n a természetes
kiválasztás bizonyos szerepet játszott. nemcsak az emberi életben,
hanem .az emberit megelőzö életben is, ahol az erkölcsiség meg·
gyOkerezése található ahol az élet bizonyos szokásai az élet ter-

mészetes kiválasztásáhaz vezeItek. "Menj a hangyához, te rest."
Menj a mókushoz, a méhekhez is, menj az állati szUlőkhöz, ahol
al. óvatosság és takarékosság, az egyUUrnűködé s, bátorság szoká·
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saH, s a szülői gondoskodást és a kicsinyekért való önfeláldozást
találod. Mindezek a szokások s még sok más, fennmaradó-értékkel
birnak. Ez egy kemény és kegyetlen kiválasztó folyamat volt a
lelki evoJucióban és még folytatódik tovább .
Az emberi életben, részben tudatalatlian a primitiv emberben, részben tudatosan a későbbi emberben, az erkölcsiség fenmaradó értékkel birI. Ha az igazi erkölcsök elhajlottak, a természet maga lépett fel, kiszabt.a büntetéseit és visszahozta az életet
a fenmaradó értékekhez, a növő, lelki értékekhez, a hatalom, a
meggazdagodás, igazság és együttműködés értékeihez. Az emberiség így van alkotva. Amikor mi ennek tudatára ébredünk, látjuk,
hogy erkölcsi tekintélyünk való lényünkben van, a törvények által,
melyek szerint élnünk kell. Kell, mert való lényünkhöz, a szemé·
Iyiségnek fenmaradásához tartozik. .
Még ahhoz a ponthoz is eljutottunk, ahol képesek vagyunk
látni, hogy a múvelódésnek egy nemzetközi erkölcsi rendszert
kelleti felépíteni, ha fenn akart maradni.
Következésképen, a vallás inspirációi ma ezeket a fenmaradó
értékekel kell, hogy szolgálják a legjobb belálásunk szerinl.
Mindenre, ami becsületes és jó hirnevü, gondolnunk kell, mert
ennek fenmaradó értéke van. Az élet fenmarad ezekben és ezen
érlékek által. Ezek nélkül elgyöngül, kiszinlelenedik, összeesik
és kihül.

IV.
Az emberiség hivalásál a lelk! evolució folyamaIában lálszik
megtalál n i. Ha itt alkalmaznók a megváltás szót, azt mondanók,
hogy az egy progressziv dolog, nem valami amit egyszer s mindenkorra el lehet érni, hanem, amit fejlődéssel érünk el; ,mely fejlő
dés, egy sokoldalú folyamat. Valamikor az volt a hit, hogy bebocsátást lehet nyerni a mennybe egy jelszó által. Valaki megvallhatta a megváltó hitet és belépett. Azonban, ha a mennyei állapothoz az embernek fel kell nőnie, az ő igazi . lénye kell, hogy
kiterjedjen a megértésben, ideálizmusban, az akarat megerősítésében, egy állandó és végnélküli erőfeszítés által.
.
Egy modern teizmus a lelki evoluciót úgy magyarázná, mmt
a dolgok természetéből folyó éltetö valamit, amelytől nem lehet
elmenekülni, amelyet nem lehet megcsalni, sem lebecsUIni, akár
gyermekek, akár felnőttek vagyunk. A vallásunknak lelkesítenie
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kell bennünket, hogy feniarisuk magunk ban a legmerészeb'bet és
legjobbat, hogy folytassuk a bels ő életunk kultiválásál elmélyülő
tudással, méltánylással, erkölcsi és lelki fegyelrnezé sUnk megerő

sítésével. A lelki evolució egy ily folyamata bizonyos mértékig az
önirányítás folyamata. Az önirányítás alatt a belsO élet eszményi

célok felé fejl őd ik. de nélkaJe a folyamat megfordul az a'lacsonyabb

élet iránya felé. Ez az a szörnyű valaszút. mellyel az emberiség
szemben találja magát egyénileg és kolleklive . Az alacsonyabb
élet folytonosan, konokul kitart, ördögi praktikával , sodor és ktlzd,
hogy az eJveszelt teret visszanyerje, hogy kielégflse az alacsonyabb
ént, hogya személyiséget a null pontig zsugorítsa össze, az állati
élet színvonalára sUlyesztve. A magasabb élet érzi az eszmények
vonzalmál, előtérbe helyezését az igaznak, jobbnak, a lelkiismeret
belső

jóváhagyásának, akielégülésnek, - békének és bolgságnak.
A lelki lehelségek törekszenek, hogy kifejezzék magukat a növésben és fejlődésben, az erőkben, melyek ellenlállanak az alacsonyabbnak és elérik a magasabbal ; hogy kifejlsék a szükséges
erőfeszítést és áldoz.tokat a lélek életéért. Ilyenek az .doltságok,
amelyekben a lelki evolució helyei foglal, amelyekben egyénileg
és kolleklive be kell lölfenünk igaz hivatásunkat.
Az emberiség nagy lálói az uta! megmutatták nekünk. A názáreti ember mondotta: ItSzeresd a te felebarátodat, mint tenmagadat". Az első gondolatra az alapelv nem világos. Az emberlárs
szeretete olyan kell, hogy legyen, mint az "én" szeretete. Az önszeretet így a zsinórmérték, mégis az önszerelet az, ami állandóan
szembe állit bennünket az önzéssel, azzal a valósággal, amely
lekicsinyeli a belső életel. A második gondolatra megfordiljuk az
alapelvet, úgy, hogy .azt mondja: "Szeresd úgy önmagadat, mint
embertársadat kellene szeretned". Hogy értsOk ezl? Embertársunkban azt szeretjOk, ami szeretelreméltó. Ha e tekin lel ben nem
ismerjOk öt elég jól, érezhetunk iránta jóakaratot, mint emberi
lény iránt, az ö emberi lehetőségeivel és szUkséglelcivel. TisztelhetjOk benne az isteni természetet. Érezhetjük, hogy úgy kell bánnunk vele, hogyezállal kifejlesszOk és megerösítsOk benne ezt a
természetel, kiemeljük jóságál, előbbre vigyük jóllélél. Nem ez-e
az utja az önszeretetnek, szeretete az isteninek mi bennOnk, kifejlesztése a jónak, előbbre vilele egyéniségünkben a legbálrabbnak
és a legjobbnak, belöltése hivatásunknak az élet legjobb dolgaiban?
Az élet utja és igazsága igy kettös ulnak látszik: a belsö
kifejlődés utja, az önuralom, önmüvelés, növekedés, az önirányítás
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meger6södésében, méltánylásban és megérlésben ; és egy kifelé
hajló ösvény, az, életet másnak, ad,OI, az én bOI más helyébe lépni,

más javáért. "Mmden ember viselje a maga terhét": - az önmO.
velés utja. "Egymás terhét hordozzálok s igy töltsétek be Krinlus
lörvényét": - a másokért való élei útja. A két ösvény egymás
mellett együtt szalad, néha egybe kapcsolódnak, de mindég ki.

egészitik egymási a lelki élet növésébe n és kulturájában.
A két ösvé ny nem a pokollól távolodik, hanem az alacsonyabb
életl61, a triviálislól, az egóista éntöl egy nagyobb, fontosabb, a
megbecsUlI, tiszteli, elötérbehelyezetl én felé, amely a belsö élet
megujulása által, a lörekvések és célok, kielégalések és aspirációk
szintjének a felemelése állal művelMik.
Ez a megvalós ult én, követve bennUnk avetank szalet.tI
ideálizmus öszlönét, hogy kinOjUk a kicsinységeket és eiérjUk a
leljes élelel.
Gondolkozzatok, mit jelent a faj számára a tudaUanságból a
ludásba nöni, pl. az egészség törvényeinek a megértésébe bele
fejlödni, azok megértésére rájönni. Gondolj a milliókra. akik meghallak, akik olyan fájdalomban és szenvedésbe n nyűlték el kimerUIt életak, amelylOI ma menlesilve lehetnének. Ma annyival löbbet
tudunk s mégis oly kevés a tudásunk I Emlékszem egy kis fiúra,
aki beteg letl s akinek apja segilségért folyamodott a tegbölcsebb
orvosokhoz, Egy tanácskozás után az egyik közülük, egy barát,
az apa vállára teile a kezét s azt mondta: .Öreg barátom, nem
tudjuk, hogy mi a baj." A tudatlanság terhe sok és borzaszió,
a háború, a fájd.lom, a szegénység és betegség terhe, ipari, erkölcsi és vallásos terhek mind félelmet és nehézséget támasztanak az életben, mert most itt, majd ott nem tudja a világ, hogy
mi a baj. Továbbá szánalomra mélló a dologban az, hogy a világ gondolatai és energiái nem annyira a terhek .lerázása körül
összponlosu l, mint a bekövelkezendO élet képzelt terrorjai körUI.

Mily szánalomra mélló a mult és jelen annyi elpazarolt erőfeszí·
tése a sok kutatásban, plakátirozván

az isteni bUntelésl, amiről

semmi bizonyiték nincs.
V.
A saját lelkét és emberlársait illelőleg. minden embernek ki-

vállsága. hogy élet· küzdelmét, fej lödésél és megvállását kialakft...
Ez valóban egy küzdelem, Örökkétartó. Egy borzasztó sodródás
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van folyamatban a modern életben az önz~s és önbezárkozoUság
s számla lan dolog körUli önzö összpontosJtás felé, mely az ~rzé.
keken keresztol örömet lud szerezni. Viszont sohasem volt Jlyen
kor, midőn az ember ennyire próbálta ellensuly,?zni az ~rzéki
gyönyöröket áspirációkkal, hogy jót tegyen a világban, vIssza·
fizessen valamit a társadalom tárházába azon gazdagságból, melyet
elég szerencsés volt élvezni, hogy valami önként felajánlott szol·
gálatot legyen az emberi jóllét érdekében. Nap-nap után, kU1öm·
bözó alkalmakkor ezren meg ezren a legelfoglallabb emberek
szentelnek időt é~ gondolatot az emberi támogatásnak és a világ
jobb élete múvelésének. A semmi más csak-üzletember ma egy

ritka és lesujtó látvány.

Érezhető, hogy nincs mentség számára, hacsak történetesen

nem az az ember, aki üzlete ideális old31át meglátja és az után

néz, hogy az jótékonyan illeszkedjék bele az emberiség életének
szolgálatába, hathatósan támogatva és fejlesztve azt.
E napokban mind jobban belátjuk, hogy lelki evoluciónkat
nem biztosiIhatjuk a világlól elválasztva, amelyben élünk. Ez az,
amiért a hagyományos kereszténység individuálista evangéliuma

olyan kézzelfoghalóan

időszerűtlen.

Semmiféle individuálista meg-

váltás nem lehetséges. Semmiféle mennyet Hem lehet teremteni
egyénekből,

akik önmagukat váll ják meg. Lelkileg úgy fejlódünk

ki, amint az életünk kisegítöen hozzátartozik másoknak életéhez.
Ismerek egy takaritónöt. aki annyira tudatlan, amennyire a XX·ik

században lehetséges. Értelmét belepték a jelek és csodára vonatkozó elOllélelek, de a szive helyén van. Az élete egy állandó
szolgálat, nehéz, de szeretetteljes "kisegítöen hozzátartozik" mások életéhez. Ö a kettős ösvényen halad. Az érlel me nagy menynyiségő

megvállásl szükségel, azaz, tudást és megértést, de lelki
fejlődése folytatódik egy gazdag és szép belső fej l ődésben és külső
szolgálatban. Méltányos lenne azt mondani, hogy mindannyiunk
értelme nagy mennyiségű megváltást szUkségel, azaz, sokkal több

tudást és meggazdagadást és még mindig veh e lnők a kellős utat.
Azt mondhatnók továbbá, hogy a modern életben egy borzasztó sodródás van a durvaság és kőszívűség- felé. A kőszívű

férfi vagy nő egy meggátolt fejlődést mulat a lélek legfontosabb

területén, a szív, az érzés· területén. Az önzés, a hatalom és olcsó
eszmények s kUlönösen az emberekben való csalódások kemény
szívU~kké törekszene~ tenni .bennünket. Ismerek egy embert, akit
barátja megcsalt. Teljesen kl volt rabolva, s ujra kellett kezdje
az életet, amit ö eredményesen meg is teU. La ssan-lassan a csaló
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maga elveszítette a pénzét és nagyon. Szere ncsetl~n állapotba kerOlt, nemcsak önmaga, banem családja szempontjából is. Bizonyos
barátok gyűjtő ívet indilottak felsegélyezésére. Minden szándék
nélkül az ívet odaadiák annak az embernek, akit megcsalt. Megnézte, gondolkozott egy pillanatig, mondván: "Ez az ember egyszer halálosan megsebezett, de azért aláírom." Valakinek nagy
embernek kell lennie, hogy ezt mondhassa, oly nagynak, hogy ne
legyen sz~vlelen, hogy meg ~udjo~ bocsájtani, ~ hogy ne mérgezze
meg a saját belső életét a visszafizetés és gyulölet gondolataival.

Egy éltetö vallás, amety a keltös úthoz vezet, megment bennünket a szívlelenségtöl. A lelki evolució megáll annál a pontnál, ahol szívtelenekké lettünk.

Egy éltetO vallás, ametyik igy etsOsorban az élet fenmaradó
értékeivet fogtatkozik, hirdeti, hogy semmitőt sem kell fétnünk,
csak az alacsonyabb természet felülkerekedésétől. Semmitől sem
kell félnUnk, csak a büntetésektől, amelyek elkerü lhetetlenül a velejárói az ilyen lölülkerekedésnek. Ok és okozat I Valami rossz megtörtént, a következmények ott vannak, akár tudomásul vesszUk,
akár nem és ha az ily következmények felhalmo,ódnak a teljes
bukás. legnagyobb tragédiához vezetnek. Megfigyeltem a fiainkat
a közép- és felső iskolákban. Láltam azokat, akik tehetős csalá-doktól jöttek. Valaki azt gondolná, hogy minden előnyt élveznek. De a nagy válaszút elOttUk van. Boldogan sikert arathatnak, vagy szomorúa n etbukhatnak. Minden a belső életük
irányától függ. Az ő látszólagos előnyeik ellenére ez az irány lelelé
hajolhat és ha úgy lesz, elbuknak .• Adtok-e alkalmat fiaitoknak az
élet hátrányainak megismerésére?" - kérdezte egyik gazdag apa
a másikat. A kérdés rámutatolt arra az elgondolásra, hogy az
életben nemcsak az előnyök fontosak.
A fenmaradó, a növO értékek éltetO következményei a jó
magaviseletnek, éltető visszahatásai bennUnk a jó gondolatoknak
és cselekedeteknek. Az igazi erkölcsök. amelyeket a világ most

próbál felfedezni. az étet és a valamivé levés éltet O ut jai. A világ

próbálja megszabadítani magát az időszetűtlen konvencióklÓI és
meg teremteni a konvenciókat, amelyek erkölcsi és lelki valóságo-

kat képviselnek.

VI.
Mérhetetlen fontosságú, hogy kitartsunk az emberi lélek le~
fObb értékelése mellett. Nem kell félrevezettelnunk a jelenkor 11-
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loz ófiái közOI egyik állal sem, amelyik a személyiség transzcendens
jel enlOségét lekicsinyli. A személyiség önmagából kiindulva páratlan. Ha halhaiatlan, a saját lermészelébOI folyik. Ha isteni, érde·
mes a megváltásra. Egy pillanatra sem kellene, hogy az élet erkölcsi és lelki jelenlOségének a felbecsUlését csökkentse bármely
benyomás, melyet a végtelen vil ágegyetem keretével való összehasonlítás gyakorol reánk. Nem lehet elég gyakran ismételni, hogy
nincs semmi jelent őség a puszta kiterjedésben , összehasonlítva a
min ő ség

és érték fontosságAval, a lelki értékekével, amelyeket

nyerünk és meglarlunk. Az ilyen minöség kultiválása a mi emberi

hivatásunk. A hivatás teljesen altól függ, hogy mi megy végbe a
mi belsO életunkben, azon uton, mely. felé az életet irányiljuk,
ahogyan az életet vesszUk és értékeijUk.
.
Ha tehAt lelkUnk hivatására gondolunk, a lelki evolució értelmében, rájövUnk, hogy az elméletet át kell vinni a gyakorlatba,
az életbe s ez egy végtelen kiváltság és végtelen felelősség. Ha
az alkalmat felhasznál juk, ezen az alapon eredményre jutunk. Ha
elszalaszt juk, aszerint nyerjUk az eredményt. Életmód és következmények I Szokások és jellem! A bels ő élet lefelé sodródhatik,
vagy fölfelé ívelhet. Ha csak akkor törődUnk a fölfelé iveléssel,
amikor minden elképzelhető dolgot, amellyel törődünk, elvégeztUnk ; idónk arra sohasem marad. Csupán annak mély meglátása,
hogy lelkeinket a csúcson kell tartanunk, indit arra, hogy idót
találjunk.
\
A lelki evoludó egy végtelen növés nek (gyarapodá.nak) az
elképzelése. A modern időkben az ember tudományos haladha a
folyamatot illetően megdöbbenló. Az ember hova· tovább egy alkotó ágens ; alkotó, egyUU· mükOdő a saját fejlődésében. Az út a
további fejlOdésre mindig nyitva áll, különösen az értelem világában. • Végtelen lehetőségek vannak ez irányban." mondja Dr.
Hrdlicka és hozzá teszi: .egy teljesen általános méltánylása mindezen akaratnak egyszerre nagy jelentőségű erkölcsi tényező lesz.
Egy.ke lesz a jövő vallása fO oszlopainak."
Valóba n a lelki evoludó feltételez egy örökkétartó folyamatot. Nem szUkséges megkisérelnünk földi tapasztalatunkon túl esó
részleteket elképzelni. Csak meg kell tartanunk . a józan. hilet és
meglaláln. az utat ann ak megvalósHására a mmdennap. életben,
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