
A Halál é. az Álom. 

A Halál és IIZ Álom testvérek... Mindketten 1610' 
811161 u ember szívének. De ncm egyszerre lárnak. Amig 
az Álom IAr hozzánk, addig 11 Halál nem lehet vendége 
sziv<lnknek. 

Az Álom mindennap felkeres, II Halál csak egyszer 
I6logatJII meg tlettinket. A z Álom 11 Halálhoz szokllltja szí, 
vűnket . . . t estvéréről benti, hogy elvegye 8. H41A.1t61 val6 
féleJmOnkel. 

A Halál az Alom ruM Jában mInden este közel oson 
hozunk. .. Minden este, mikor álomba mernl II. Lelkünk, 
- egy kicsit megh/llunk . •. Rövid hlllál /I ml mlndennllpl 
álmunk ... 

Az Álom, mint egy Iulvilági csolnllkos, értünk jOn 
minden este. .. Csolnakjába veszi 11 lelkünket és egy sej· 

• 
telmes . M.b Világ- felé hullámzik el velíink. - Aulait, 
mig az Álom csolnakján suhan II lelkOnk, itt ffillT",d /I Földi 
Ele t partján mindenünk: tehetetlen testnnk, mint egy halott .. . 
itt marad acImUnk, tangunk, földUnk, hb:unk, pénzUnk .. . 
elmarad tólUnk messzire egy.egy éjszak4ra ez az ellész 
sötétbe hullott föld mIndennel: lö vészárkalval és kultur' 
estélyeivel . . . kö nnyeivel, s6hajlásalval... ez aszeren' 
csétlen, hazug kultur4Jú vil4g, II pénzszerzésben megllyöt· 
rödött emberekkel ... A:z"n visszahozza lelkUnket az Álom 
és teten reggel re 11. Föld partjain". Igen, - egy kicsit 
minden este meghlllunk ... 

Egyszer az" n . .. e1mllrad a1. Alom. Helyette testvére 
IOn: II HII!,)1. Fekete gondol4ja kiköt II h4zunk ajlaj4n41 ... 
beemel és elindulunk Vele, az almunkblln annyiszor 14rt 
úton . .. Itt mIIradnak a Föld pllrtjllJn most m4, örökre , 
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a hUunk, a ~nzGnk, a cimOnk s a HaUI flOndoI6l6o egy 
.UJ Vi~g··ba trkUOnk, btennd; egy Múlk ŰnUg ..... 
amelyTől annyi ~tpet bentit a FöldOn lakóknak. u Weqo 
nd; Fia, , , 

Es .amint köulebb jutunk az lsten OrnAgoShOl;, mind 
több ts több értelemmel csendül feltnk. a Lélek,ViMg ezQst 
haransJa: .Mit hasznoSI az Embernek, ha az estsl vll.i8Ol 
mesnyeri ls, - II lelkében pedis kArt szenved?l, , ," 

,Avagy mil adhat 4' ember voSltsoSsül n Ó lelkéért l' 
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A Halál és az Ember. 

Egy t eme tőben találkoztak II Halci l es az Ember. Ta. 
vaui reggel volt, a nap IOndökl4u ts ragyog4ssal. takarta be 
(I temelŐl . A hilrmalcseppek csillogWban fénylen ek II sirok. 

Az egyik sir elótt egy ember , Uott. Szemei II sir m"" 
v6ny4ra szegez6dtek. lr4s fén yleIt II köv6n, aranyos belülr.: . 
kel. Az iru ezt mondta: 

. "Iyszer volt, hol nem volt .. . 
Ho ls volt 1 .. . Hol van most 1'-
Al ember olvasta és - meglbntorodolt. Mintha bele' 

szédült VOIDi! abba. amit olvasott. Ez az II rejtély, amit 6 is 
keres. Ezér' bolyong oyugtalanúl II v1l4goo, hogy valahol 
megtal.iIJa az Eet és II Halai titk! ! ... 

Úgy érezte, hogy il. szédület, mely II lelkét elfogta 
mint egy kavargó lenger - mely il 141ható FOld és egy 
ismeretlen, 14lhatatlan, földöntúli Part között hullámzik, -
le okarla sodornl 6t II. biztos és n ilárd földről és magával 
akarja ragadni ... l elke megrebbenve segltstg ulán kapko
dott. Ekkor valald, - nem 16.t!a, honnan kerO.lt e1ó, - mel· 
léJe állot! s a kOzeli padhoz vezette. Leoltet!e. 

Kissé megnyugodott. - ElmUlt ross.túlléte. Akkor ju tott 
en ébe, hogy megnézze : ld az, aki segitségére volt 1 , . . 

Ko.IOnös Idegen á llott e.lOUe. Fehér, fé nyló alakja a sir· 
kOhOz lámaszkodott és valami kimondhatatlan, anyai tJ;Ieleg. 
$lggel mosolygott . - A Halál vol t. 

Kt vagy te! ... akarta kérdezni az Ember, - de 
különOs vendége mege.lózte ... 

Ne fáradJ, - 16.tom, mit gondolsz. - e.n a Halál va' 
gyok I Csodálkozol, bogy nem feketének Já tsz és nem csont· 
ból áU6nak, amllyeonek afélelmetek fes l !. . .. l:n a való· 
ságban .i1yen- vagyok. Fehér. - és az Urnak szolgálok. 

Meglepetten bámult az Ember a Halálra .. . Ilyen 
szépnek ts szelidnek IgazAm nem gondolta. 

Ugy.e, valami kegyetlen arcu és még kegyetlenebb 
szl" O Unynek gondol tok, ti emberek, engemet, okJ beleg· 
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~gd:d hordozok maganlrl61 B bet~. 
geket 1 . .. Pedig 16100, a mtll 
a Főldl Eidé. A! En kezem II bete. 
gek. Ntzd meg a halottak ralta a r~n. 
col< . •. eltt1nlk a halottak szomorú von6s. l 
_ mosolyog egy kicsit amikor En B kezem. I 
mel ralla végig simhok. H~t lehetek rossz ~n, aki az Ember' 
nek olyan békességel a(,\ok, amrlyenben réne, amig a főld6n l 
élt, _ sohlIKm volt 11 ... 

Csod.1lkozva nuett az Ember a Hah!.1 uemeibe. ame' 
lyekb6l feltie IInnyl saln61111 súg4rzoll. VIllahogy 161 esell 
szemének a Ha!61 feMrsége és uelid sztpsl!lIe. Es magó' 
bIIn ed gondolta' Hál ellől féJ(illk ml emberek 1 ... Hlslen, 
- hll Igazán ez: II Hal6l, - Ettől nem kellene félnünk, his>:' 
Ez mh)ket szereti 

Ugy van, - felelt a HaMI az Ember gondolataira. 
TI n~m Js tudl4tok emberek, hogy mennyire szeretnek ben' 
netehl az Eglek, a FöJdóntúlJak. ~n ls nagyon 51crellek 
!iteht. De sajn6l1ak ls nagyon benneteket, amiért Fel6lem 
olyIIn tév~dl!sben éltek. Nem I!merllek a liaMh és ezért 
nem Ismeritek az Életet. FélreismerItek ... 

Azt d fogadj4tok, hOI:{Y a mal napol a holnapi naptól 
egy éJszaka v6lasztja ~J. De ez az éjsraka nemcsak clv~' 
lautla. hanem egyúttal össze ls kapa;olja a holnapi napol 
a maival. Elküllmiti a m6tól a holnapot a keM közölt i 
tiszaka, - de a mBI nap ut6n a holnapi nIlpot épen u az 
éJsza~ a houa ... Ez az éJszaka: Én vagyok. A HalAI. aki 
a mal Múl6 Élet ut~n hozom nektek az OrOk Holnap-ol. 
Mégis féltek TOlein, mert nem Ismertek Engem, se az én 
)ós4gos Uramat. Akin~k Slolg41a vagyok. 

Féltek l Ugy.e III elóbb is IIZ 16rt az euooben. hogy 
mlly~n reltenet~5 voh enn~k III ifjúnak, kinek csontjai 
e sirban . .. '25 évet élni - és meghalni , 

J 
I 

• 

• 
• 
• 



ncm meguOnni I alTa 
ebben /I s[rban, tItIének '25 
fiatal tltt, akinek csak most 

tovább, - bitta1ta II Halál, -
... mtg akarn v<'IllImlt mondanI. 

mit ért ennek II '25 éves IfIulllIk 
. .. Alig hogy szOletett, már meghlllt. - Mltrt 

;;'~~'!;!; hll l, - hogy meghalJon1 - HAl nem kegyetlensés 
volt feléje nyOJtanl IIZ Elet poharát s amikor II legédesebb 
Ilii, - akkor összet(lrnl? ... 

Azt gondolod, - vetette kOzbe II Hal6,l, - hOllyha 
lov6bb maradt volna II Földön, teljesebb leu volna 81 tiete 
ls megnyuglll16bb II halála 1 ... Nbd meg magad. Te 
már tOl vagy, - ahogyan ti nevelitek, - életed delén. 
F6kly6d, felén lúl leégett ls mégis. mlntl k6zelebb érzed 
magadhol UI IIZ 61'41, amelyben le kell u.tJJanod neked is 
II melyhe, Ilon41 nyugtalonllbb lélekh! gondolsz. utolsó 
ór6drll . Előbb, vagy kesóbb, mindenképen [r16z1I10$ meg· 
halni, . - magad mondtad IIZ elóbb. Puu"n IIzért, mert 
tov4bb IdOuél a Foldön, nem lesI megnyugto.lObb II meg· 
hal4sod, de a~ életed sem több értékű a hosnabb fOld! 
élettel. A különbség fl te életed ts ennek a meghalt Ifjunak 
rövld~bb fOldl tiete kOzöll csok ennyi, Te t6bbs.zÖr 16l1ad 
Idnyllnl az aUcvlr'gokat, mInt ó ... több eMdet, vacsor't, 
kenyeret fogyasztOll41. Többször fekOdttl le u tbre:dttl feJ. 
Többuör Ismttehed el ugyanazt. Azt hlue<! u több tletet 
II , ... Te sem trzed II több ebéd mlatlteljesebbnek 

, 
v'ros felt mutatott. AI úlak, a Mm, 



Csak wnyll dolgoztak yolna az emberek, ameuo,1 
14tMIÓ 1 & kevés, - mondoulI II Hal4!. E2tkntl tobb q 
limit elvégeziek. El sem férne II fOldön, ha mlndn II mUDb 
halomba volna felrakva. De hol vllnnak n eddiSI embert 
a1kolAsok 1 .•• 

IglI.t3d van. Amil ml 141unk, III csak egy kis ~e il>: 

emberi munlt4Mk. A lobbi mind, - odalett. Eltílntek nagy 
1I1kot4sok ... h6bonik rombolták le. vagy viharok, fOld~n. 
~k, 6rlld6sok, vagy II legnagyobb puszlltó, dZ ldó. Igi!" 
zad , mUl Itt II FOldón csak kló kérdtse minden. ln 
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I elpUSZlúl minden munklloeredmény, mint 
munk6i6.no.k eredménye ls. Meri 6k kenyeret 

'6pJ.6[kotnak .... ual mllguk és II lObbi emberek ... 
vele .n életúket ... 
- folyi alla II - II kenyér 

vérré, 

... Meri 
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A Hal6.1 most Igazán sajn6.lta u. Embert. SleBény 
emberek, milyen f6.jdalmaS4n tévedtek, mert csak a testi 
u emeltekkel néztek ls ezért csak a mulandós6.lJOt 16.ti6.tok. 
Gondolj csak az álomra, IImU eRészen Mtran testvéremnek 
hivhatnék. Minden álmod eltemet egy elmult napot és mIn. 
den 6.lom egy új napba ébreszt. Et at álom, .J:n vagyok ... 
eltemetem az egyik Napot, .melYd FOldl !:letnek hivtuk és 
megnyitom kapuj4t egy Uj Napnak... az Orökkévaló 
Napnak, - ennyi az egész. 

A Hal41 most a Földre nézett. Lábuk elOtt a fúben 
egy piros alma hevert. Valaki a csomagUbóJ kieJtette. 

Nbd, - szólt a Hal61, - a Földön egy alma, vedd fel. 
At Ember kezébe vette. Piros, sárga héja fénylett 

ol napIütésben. Milyen uép és üde ml!g most is. Ritklin 
lehet Jlitnl Ilyenkor mM, ennyire ép almát. Nem r6.ncos, 
mintha frlssen szedett volna ... Jo I!des lehet ... szólt az 
Ember. 

Ennyit tudsz mondani róla csup6.n 1 ... Dicséred a 
színét, az malát, a vékony hamvas vlllukot rajta, mely 
bevonja, az izét, a husát ... oe nem flitod ennek az almá· 
nak a lelkét l Ti emberek sohasem tesz/tek fel uemeitekre 
a 1-la141 SztmOvegtt, - hogy vallImit eBészen átlássatok ! 

Nézd meR ezt az almát, - folytatta aHa141, .- olyan 
mint eBY ember. &/ne szép, piros, mint az élO emberé, 
tu te van és umat)a . .. II emberek csak U I szerel/telt 
benne . .J:n, az én sumemmel l6.tom, hogy r6.ncosodlk, hú' 
zódik Osszc . . . eBY napon beteB lesz, megrakul a szine és 
romlani kezd. Elrothad cgés:zcn a szép. piros ahna . .. tal4n 
egy kis pentsz, ha mar<KI belőle. . . De amint roth<KI az 
alm6.nak héla és husa, l(ISSIIn mlnd szabadabb lesz az ahn6.· 
ban, egy Rab. A magja, egy börtön, mely va~tag faDal, 
az alma husAval van még körül zárva. 1:1 a mag0b6rtönben 
ott l iny l6dik egy Rab, - vlrla a lZabadutlsAt , az I:lel. 
Mert tudod te b, hogy abban a picinyke magban ott $Ir' 
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dogal , oz t!let. Az almlinllk • Lelke, me1y milll6 61 
és alll'ldfAk tlelét hOrd;,",,!". 

TI emberek u l 
érl ~kel itdr. ts a mllgot, - --• . ",. 
A husl, a súlyl, a kilóka t 

szlnél sokra becsülitek, 
, amI élóvé benneleket , 

I U almll 

• 
voinIl többé IIZ IIbn6knet 

magja 1 . . . és a mlndenSl!gból ór6kre 
kihalna. Ez. az Igazi I. az Orők l-IaIAJ. Mond 1eb6t 
a kenó kózQl melyik értékesebb 1 ... A magJa·e vagy • 
mag<lfJ kivQU r~~e 1 

Úh ml vdk emberek, 

• 
• 

ho" _g ... 
-

10 

, 

-.i;i;··.·!b;:;~. ~lent ;;o;~:~ ~ mllg' b 
I akkor színével, édes b.ével Od;, 

, megeszi és igy, minél elóbb Slabadd4 teszi 
u ~Iet et. Ugy.e Igy van. kérdule, mint aki 

uent csod4t 14t, - az Ember 11 .. 
van, - jól 161od, felelte a Halill. 
mondod tehAt, - folyt a ttd luasan III Ember, -

al ember leste is csak egy Uyen bólesó. amelyre 
;;.;uúkstge. amig 011 benne valahol klfeJl6dik benne 

lU embernek a mdgla, a Ulek. Mu l u Ék! 
a Ltlek. A Ltlekben az eleI , A TItob IItos 

A Mindenstg Teremtó Ura, Aki t tn ls szo1g61ok, 
t:1~"oló 6hilll\1al aran a HaJli!. 

h.!", ,. A."'i'. 
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mert 
a lestel a 

Boldog vagyok, - szólt sug~rzö arccal II Hal'l, _ 
hogy Ilyen könnyen megértened, r~JOttél arra, hogy lz 
Ember életének helye a Ulek, P,5 nem az agyvdó. 

Az Ember felmosolygott. llllY van Hal~1. I!n ls $Ok6ig 
azt tarl911am, hogy IIZ élelnek ts minden szellemi tu'é. 
ken)'ségnek székhelye ts forriisa az agy. 

A Halál szóh I Nem gondoll!!.1 arra, hogy milyen lehe
tetlen ez 1 .. Hl>zen ha a gondolat ts az érzelem az agy. 
velOnek II klsug'rz~sa, ou agyvelőnek a te rméke, - miért 
nem gondolkodik és miért nem érez egyform~1\ minden 
ember 7 •• Mert ha minden ember agyveleiének III anyaga 
ugyanaz, akkor a k lsug~ná.s.tnak, a termékeinek is UgYi,,"' 
olyannak kell lennie. & dZ anyag törvénye. Vagy miért 
nem gondolkoznak egyform'n legaloibb a testvérek, ugyan' 
annak II stol6p6rnak a gyermekei 7 .. 

Oh, - kl~holt fel az Ember, - mennyire igazad 
van. Nekem 15 van még négy testvérem. Úten vagyunk, 
- mennyire kQl6nbOzók IIzonben, nemcs.!k az arcunk von4· 
sal, de a lelki vU'gunk) - Mintha nem ls testvérek len' 
nénk, - különbözók a gondolataink, az érzelmeink, a vil4g· 
néIetOnk ... IIMnylln v"gyunk, annyifélék vagyunk belli!. 

L4tod, - folytatta a Hal", - hogy II vtrszerinU 
6t testvérben, 6 t egymástól ehiló egytnlségll Ulek lakik. 
Az agyvelő. a csont, a fiús IUlyaga ugyanaz minden lest · 
vf.redben. de a Lélek m4s, mindenik teSlvf.rben. Meri 
a L~lek egy köl6n vil'g minden emberben. - Jól figyelJ I 
A Lélek egy a lesledlól különélő és kOlón 4116 viMg. Most 
val6$6gial a kezedbe fogom lelenni a lelkedet. - Eddig 
te II úgy érezted, hogy egy If.ny vallY ts nincs keuósstg 
MUlled. A testeddel eiYOU malladat egynek f.reztm. I'!n 
most kettf. fogom v.ilanlanl neked a tested v1l4~1 ts a lel. 
keóel. 

Flllyeljl - oktatta aHal4!. - A JakAsod II te testi 
f.leled vII'lIa. Ha ebbe be .. kar Itpnl v.lakt, kinyitod 
az allól ts beenlleded. De h<I IIcm akarod befogadnI JakA' 
sodbo a Utogató t, mit lesul1 
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t,frolll II -.lt6t. 
_I kWlrl..t 6t 1.. H •• urt ettő dleDtlc be 

. br lol&ltoclnl hoz..td ItrószakO$an ls, akkor belon '1 -ttót 
vagy u. .btokot ts miS" bt: t6r • IC tleledbe... lJ;yoe 1 .. 
Dc W.od Iw • le1I<edbc ""m ak.ru befosM!n1 valakII. ~ 
• Idktdb61 klal.rod, .. h, a lelked oru.tg"nak h'lAr,,'" 1u6o 
rod kOl'ÖSkórill os soromp6Jr:a t ts nem fogadod be • Idftd 
O<SUS"b<I, nem fogadod be. lelked $Un~teltbe... adil 
nem tud betörni. Ktpleten I lelkedbe beju tni, mert. UIdr. 
bIrodalma egy 1«1I0n v114g, ahov. h. Ie nem engeded be, 
nl'm tud bejutni mtg II szülőd se ... Csok Egy VeJakl 
J4rhal be od" Akit nem tudsz. l elkedból klz4ml soha ... 
Egy V.,I.kJnek szabad behirAso van oda, istennek ... Ez 
.. Lélek II te örök vlhigod. Ebben élsz le ts ez vagy le. 
Hogyha ez II Lélek elhagyja. tested, hulla leu oz. ember, 
Jdokozódlk hoh IOY'8g6, ~ .gyvelelévd együtt ... A U. 
leknek csak eszköze II leSI cgtsz berendeztse. 

De, hogy VillO 0% mégis, hogy lU agy II k0lPO'l'Ja 
minden i!lelmegnyllvAnul';snak, - kérdezte az Ember. 

Gondold el, - feleli a Halai, - hogy az ember teste 
egy t6rvényhat~gl Jogg",1 felruhazott varos terillete. Az 
allyvelo az emberben a városhaza, ahova belUtnak a v6.ros 
minden réuéból a jelentések. A legt6.\'olabbi kis uJlnak 
f6.jdalom·tnete vagy kellemes 6.lIapota .. . a szemen keresz-
101 a forrn6.k, a vonalak, a slinek mind befutnllk ill embec 
testIInek kOzponll hivatlllába, az agyba, Olt fOj!almaklt6., 
képekké alakulnIIk. AJ. agy mindeJ.eket mint jelentIlseket 
előterjeszti a test·város ~thalatllln fOIsJ)6nlához a Ulekhe:. 
ts II Ulek utan dOnt a továbbiakról. - Ha pl!1d6ul a szem 
~lenll, hogy az uton jön egy ember . .. ilyen meg Ilyen 
vonalú ill. IIrea. A szem jelentése !IZ agyban alakul 61 IIJ. 
embec arcának képl!vé és e:u a képel az agy bemutatja. 
a v6ros fóls!)6.nI4nak, a Léleknek, _ aki a Upról meg. 
16tlll, hogy Ismerós'e vagy nem és elhataroua, hogy Odvo, 
zOlnl ahrja·e vagy nem 1 .. Es rögtön rendelkezik. Elrell' 
deli a kOszönésl. A parIIncsot 6tve~zI ill agynak egyik 
mlluakl OSZt6lya, mely a jobb kar izomnt6t korm6.nyoua ... 
az agyból ill; idegek drótUn 16vlrat'p!lrancs Indul IIJ. izmok. 
hoz, kÖSZÖnteni . .. és megmozdulnIIk a húzó "nrok , 
az bmok és felemelik a hrt /I kalaphoz . .. Igy megy 
minden életmegnyllatkoús. A lest és minden berende:ése 
CMk eszköz /I Ulek ke:llben ... Míkor ut6.n a Ulek kilép 
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il Ta,oVArosbóI, - ~ VII.r05 6snehuU, elporlIk ... ehtllllk, 
nyoma sem m4r~ il fOldOn annak, hogy volt elfVult. t!lY 
embe. b hogy milyen vol! 1 . . De mell marad ts lov4bb 
il il Ulek, aId amig benne lakott élővé varlouolta Itutet. 

AI Ember 'mulYiI hallsau •. Mtg soh. senklt61 nyen 
vH'iOS képét Mm h.lloll. il léleknek ts a !esnek, ,- mint 
mOSI II H.14höL Es m'lI'ban ueke! Rondolt., Mennyivel 
snbb el Igy ... ts mennyIvel mtgnyull'at6bb. Tudni, 
hogy en " lélek vogyok, ahonnan tovAbb megyek ... 
Tudni, hoSY soha mell nem halok, mell nem ullnOk, hanem 
mindIg leuek ... örökkön örökké ts megyek egyik ~m'. 
ból il m6slkba, de t1et,em törhetetlen ts meg6lhetellen, 
meri Léle..k. 

Igen, - felelt a Hal,1 lU. Ember gondolat.Ir., II való
wglHon ez il Ulek vagy le ts ezérl I Ulekérl történik 
mlnden il FöldOn. Azért, hogy ez II Lélek boldog leg~n. 

Jaj, - sirt fel az Emberben a. sziv, Boldognak lenni, 
- erre v6gyom en ls. De hogyan, - amikor at ember. 
nek, - m!!g ha ludJa ls, hogy örökk!! !!I a lelke!!s elmult 
a hallilfl!lelme, - ml!g Igy ls annyi gondja, boldogs6grontó 
aggódalma, f!!lelme, nomon:iMga van 1 .. 

~ feldt ft Hal61, A Földön ts tul a FölQon csak egy 
boIdO!tS6g vao, Istent a l,lekben bim!. 

At Ember ds6padl. Ugy nmtl a Halil arc6ra, miol 
aid egy nagy fal el!! !!TI hirtelen ts nem tud tov'bb 
mennI. 

A • Hal6-1 ujra szóll, PrólMld mell, ak6rml m'$$al, 
amit a Fold nyuit, NnI, Földi Hatalom. Dlc5ÖSl!g, - mind 
nem tudja a lelkedet boldogg' leno[, mert Ulek vagy 
ts a l!!lek sz'm6ra egy boldogs6g van, olyen, amely min' 
den v'lt0z6soo "boldoguga marad a Uleknek s el al, 

lsttnhu mln!!l köulebb Ju tnI. Isteni a lélekben hotcknnl ... 
Istmt mindig magadban érezni ... Istenben lelJeI lélr:kkel 
hinni ts Istmt, mint a legjobbat, mint Aty'det sURtni ... 

AI Ember alka alig IOOlgoU, Nehé%, ta~n lehetetlen. .. 
Nem I - Felelt a HalAI. Nem lehetetlen, aak tanulj 

meg mindent e Hal6l nem(lvegl!n 61 ntwl ... tanuld meg 
mindennek II l elktl keresni és mindenről e mulendót, a 
vuzendOt lefejten!. Tanult meg a vl16gol, al !!Ieltt e Ltlek 
azemponllAból ntzn!, mert a Ulekut van, lett és Jeu 
u tgész vll4g ... Szólt a HaJ61 !!s kez!!t búcsura nyujlotta. 
De u Ember kOnyOrg6rt fogta a beu&let, 
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Ne men] el, ne hagy] tu Hal4!. MOIt még kétKgbe. 
dellebb lennék, ha 41y hagyn4!' Felnyltntt4L egy kllpul. 
amelyen" megl4l1am a BoLdog -elet !!Zép Of$Uog41 ts most 
III llkarn hagynI1 .. Tanit. meg, hogylln lehetne ode 
br:futnll Meséli tov6bb. 

Jó, - .tJlott a kénsre a HaJ.il . Szivesen. Nr sohn 
tanltolt4k ut m4r a FoldOn lsten kOvetel, kIiLdOttlel,_ 
csakhogy tI emberek u égI dolgok felt csak akkor fordul. 
tok, amIkor már ktsó, mikor m4r a Hal4L elótt 4LLtok. 
- Mondd Mt, hogy eddig bes~élgetésllnkból mh tIInull411 

A~ Ember, Megtudtam, r41Ol1em, hogy h4rom va\60 
sAg ven csup6n a FOldOnkOn , A Hallll , a Ulek és az lsten ... 
12 a Mrom biztos, hogy val6s4g. Egyéb mindelI .irnyl!k, 
mulandós6g. 

Jól megtallultad. A Hal41 hatalma al61 awnban 
klkcrol a Ulek, a FOldl Hal61nak nIncsen hatalma a Lélek 
felett, csak az anyag felett . Mert örökkévaló a Lélek, de 
al örökkévalóság" nem jeleni boldogs.igol a L~leknek cs..k 
akkor, ha '5Ient hiszi t:s szereti ts mag4vill viszi a Földról 
a Ulek. A Földön u emberrel minden cSlIk et~rl tOrt~nUr. 

Ezt I"nltsd meg nekem, - kérlelte <oz Ember. 
Legyen, - SZóll a Hallll, - Iilnuld meg hét leg· 

d6sz6r ls azt , hogy vill6s4gban ml a% ember 1! - lölt 
velem. 

Cserép az Ember. 
• 

És mentek, szálltak " Heo161 ts az Ember. Hirtelen 
egy filzckas udvilr.tba I~plek. A műhelyben eo fazekas hal' 
tOUa I.iMval " korOllllOI és kuével agyagedényeket form4lt 
ralla az agy"lIból. Künn u udvaron az In"sok gyurt4k 
a földet. Vizzel vegyItették és Osuegyurt6k, minI a tésztát, 
- flnOmitOll4k. 

Né~d, _ mutatla a Hal4l az Embernek, amJlyen 
hatalma van II fazekasnak az agyag felett, olyan Mtalma 
Viln <oz Umak az ember fe lett. Utod milyen tehetetlen 
az agyagedény, filzekas' illkotó,",val • .zemben 1 .. Semmit sem 
mlhat u ellen, hogyha il fazekas mtg egyag kor4han 
kl.6ssa, vlu.eI vegyiti, OssugyurJa ... korongJ.in 51édCrI~sJII 
forgatj" s kOzben ugy form4l)a, illaklt ja, ahogyan ilkiIrja ... 

" 

, 
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,"rI"a, égeti l$ Igy lesz belöle, II névtelen 
valami. .. valaki , egy korsó frlu viznek .. . 
aJ thcsnek &don levanek, natóv41yú II kis 
VIIza vlrignak, vagy dl$z"'lIY . .. Ilyen 1 
Istennek 15 az ember feleli. Csak csen!p IIZ 
kezében. HUv4ny tOréh.ny csertp, akt nem 
TenmlOJtvel , ho II fOldh6z hasonlo It lektelen 
vagy plnzhalmazból az embert klmozdltJa, 
vegyitI, r'Jdlllmakkal Osnegyurja . •. sokszor 
gal[lI, hogy IIZ ember azt sem tudja, ml van· C.e 
!dban, foglalkoz6sa 4hal form6lja, szenvedései 
kiégeU ... Nem sz.S.lIhlll perbe !lZ ember ezért 
mert Igy leu az ember ls Valaki, ha lsten 
ts Lélekké 111111<11[11. 

Ember CSillo SÓm.JIOIt. ~!~:{:~ 
milyen ~~ ,;c;c: 

~;,::~~;;t l egyneT tl$sJ.eo 
lOrik, mint hitv4ny csen!p az Islen kezében. H4ny bonke, 
g6gös ember remeg II temetheken, mikor egy·egy nagynak 
tartott embert tOrt cserépkt n! 14t, akit elunllk a fOldbe, 
mint a csen::pet. H.iny emberben megsemmIsOl IIkerkedés, 
amikor IlitJa, hogy milyen semmI és mllyen tehetetlen 
az ember, Alkot6-Urlivlll szemben .. . 

Igy .van. - Iolytllttll a Hol'\. Mindenkivel alt esi . 
nlilia al Ur. A sorse. 'lt,ll kl6.SSlI az embert al III56bb sun' 
vedélyek fOldjtbóJ. Egy lelkibb tlet utlinl vAgy u esdi:Oze 
U f Urnllk, amellyel az embert kiemeli lelk i mozdullltlansA· 
g4bó1.. Vagy h,l nincs ilyen v'gyll ez embemek, Ilkkor 
egy f.t}6 $Orslordulal1al kenyuerill fclJebb Indulni ... ut4n 
kimosUI, kiégeti és a nyers és durvlI embert szenvedései 
liltlll , szelid, ulves lOs'go Ltlekke Iormliljll. oe mégis IInnyl ember, ha sunvedések sujt/lik, meg 
gonOUlIbb, meg ISlentelenebb lesz, vetette eUen III Ember. 

Csak egy ideig _ vAlaszoh a HIIJIiI. Mert, limIt 
IIZ Úr, a Szeretet ,1ka; veletek emberekkel, nem m4s mint 
nerelei és J6s.6g. TIltakozhatlk'i' IIZ ember az ellen, IIml l 
a l6s.6g akar neki adnI1 .. A fuldoklO perbesz.iJhaloe IIlzlll, 
.kl mellmenI11 . . Az thes vagy swmjlls perben4I1ha~-:: 
'Iltn , mert v.l.ki kenyerel vllgy vizeI viSI nekI1 .. ~ 
trdemel az lIy!!n 1 .. N!!m kelloe pc:rvU:rIund: lennie I\.6t 
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as Ember1 
- 51611 ft HalAI. Előbb 81on. 

n Úr mindent mcgprób6l 
emberI rávuctnl arr~. ha!lV 

magAra wkllt tartó, rnert c.~erép 
egyOI\. - Úgy vezeti IIZ Úr IIZ 

mlmkn f6.Jd,llmM tOrEiné!. ntlkíll at 
.rra, hogy nincs mit ktrktdnh:, mcrt 

valahol uj földet lOr fd ektjt_ 
t vet ki 81 ekéje. Ember. 

veni t':s elgondolkodik ... 
lal611 5z6.nloll ts IrlllOlt 

cserép II földben ... 

proW1Ja ~'í:~.:;~;;;~i!d hogy egyre , 

betegek egénstgtl 
azt vesd ésue maII An, 

ls. Hogy törtkeny csc-
rép az ember ... 

A kcrakOOó, miA: <l%lcttbcn minden este nyereséget 
súomil, - egy napon nijön OHn. hogy minden nap CiIIk 
veu! •. Pénzt keres, de tlelet veuit ... 

Nem vetted turc magadon ls, hogy egy IdeIg, - ti 
IRv mOlld)4lok, - Ilmlg fiat41 vohAI, looogoll benned 11.1 

életkedv és tAlek il lIo8Y tervek, ügy irult.'d, hogy III 
é leted mind befelt meRY .... lOvO felé ... s egy napon, egy 
nem vArt pillanatban hirtelen me~fordúl t minden és Dl.ót~ 
ugy él'2:ed, hogy valahonnan kifele meg)' a~ életed. Hogy 
sokan jönnek m.tr mögöucd cs neked klfelt kell menned? .. 

L.ttod mindenkinek alkalmat ad at Úr arra, hogy valódi 
hely telet e vnAsan CS a~ Urral, a Teremióvc:I szemben 
felismerje. Meri 41 az első lépCs il Lth:k boldolIsAga felé. 
hogy az ember felIsmerle CSt'.rép vohlll a le5lcm:k ts les' 
ttllcl löbbre becsülie a lelkél. Ismerle fel helyuen nlllgoll . 
"Iogy tes te il cserép, alllclybclllI Lélek virAg. Nos, rnel)'lkct 
kell gondotni, llpolni, fChen l, ncvdnI1 ... 
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MJJyen egyszenl e,. - esod41kozott II~ Ember. J::s u 
emberek " CSCn:pI'! l OntOllk, klrdeUk, a1uo1l4k, tln till&k, 
Itnyez/k mégis. A l elkel pedig hagyJ'k elswradnl. J. j pedig, 
h. tudn4k, hogy II Lélek il vlr4B l ... Nem II test. 

Vagy, "'" legal4bb csak annyi 
II U ld: "épU~n:. mInt a tQ I(lkn:, 
De én Utom Igllwn, hogy milyen sokuor, 
t let vigel t r, - nl!uörlk egy 'polI 
em~r.v'llI, II CKrtp... ts kifordul 
nradt. m ru Ulek, akiben IIz ÉleI m', 
1' loAd, It. Js megérlenéd, hogy milyen nagy 
sokpor egy~gy hegyen lakó szénégető fehle 
ébred egy szeriny, hiv6, egyszeru, mosolygó, 
ts milyen szomoni az, amikor sokuo. UU ' 4nllk IQ t. 
ból kiooll1l1kozlk egy fek ete lélek ... 

Az előbb Igéried, - emlékezte tte lU. Ember il Hlll;i] l, 
- hogy megmutatod nehm, hogv hogyan veszti el /I pert 
a, Ur erten, IIZ olyan ember, ilk i Uhllkotlk lsten gondolal", 
akarata ellen ts nem ahr magasabb rendú lenni, nem akar 
szebb l~lelr:k~ lenni, nem akar Istenhez, al Orők Jós6ghoz 
hasonl6bb, jó Ltlek lenni. Ha nem akar Istenben sem 
hinni ... Mu !eu az Úr akknr 1 ... 

Ne hogy au hidd, hollY lsten megve.r1, - ahogyan 
II embeuk mondJA lok ! . .. Nem ! - ISIen csak kve.szl az. 
Il yen emberről nItalmazó keKI. JOJj I 

EIIY malom mellett Al11ak, amelyet egy kis palak vb:e 
hallot I. A malom most nem J;i.!, - gy;iszosul hal!galott. 
A m",lnm melle tt egy kis Mz ;ilInIl, II mnln'r Illk~. A 
nyitnI! ablaknn ;it f'jdalmas, nyOszO rgő ]a]gal' s haJtalszoll . 
Bem!ztek. A molnoif feküdt az ;illynn, arca eltorzult a f;ij. 
dalnmtÓ1. Egyik v'IMn hatalmas kOtts .. . a vér mtg &15:d' 
V'rSOll ralta . A mnln •• aJUn mlndellyre ez a ntv buggyant 
kt I lsten, - ]111 • . • 151enem, Istenem. Usy kell nekem. 

Tegnap mt ll zugott, mert JA rt a malom, _ kezdte 
1 törtt nelel a H"l.4.1. L6uad " moln.tr ;igya meUel! ut IIZ 

öreg ,,'s' onyt ugye 1 . . . Az a moIn.tr aOY]I!. A molnu nem 
lkarta befogadni Istent a szívtbe. Ez~rt a Ur IfOtldo$kodol:l, 
hogy elly Im'd$6gos, hívő Itlek keril'llOn anyának meJJtje. 

Ne 1w1RUd!, - szólt k6abe. u Ember, - ha meg
lr:trdem, hogy mi&t nem oIyannlk teremtetle b len " mol· 
Do6.rI, olyaa ItJeknclr , aki w cmbe.n hivő leln'cn 1 .. . 

V6rtam UrJII let, - felelte" Halil. M ..... n wlel 
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egy form'n albimu is ktpes 'IT', hOlY u ISltnl ~ 
fogodl... oe nem tgyform6n akarja mindt~ ItIei ... Az ur 
a PAbad v41aSlI.tsl. a dönté" .rra, hogy btent .Ir.~ 
vasr neID, - aJ emberre biZi'. Mtrt Itten ts ember k(bem, 
helYeKbben Idktk kOzölt m45 v iszony nem lehel, minI 
II szeretet. A szeretetet vlSzonl nem lehel kl!nYsurtlml, 
meri akkor mllr nem suretet. Nem 11 gépies berencWzt! 
/I UJekbim III sttrelet, mert akkor mAr nem szentet. A sze. 
relel <:IIY fo[ylon újj4sz0 let6 odaadó érzelem. A lélek egye. 
nesen II szentel 5~m'ra teremtetett. De minden Itlekntlr. 
60m"1I6161 kell megkiv4nnla a szeretetet. MIIII'nak kell mell' 
győződnie aITÓl, hogy" legiobb II Szerele\. A szerete t pedig 
nem m4J, mini az lsten. Teh4t egy léleknek a legjobb. IImll 
maB'n"k tehet, hogy uerell és mllg'~ fogadja az Iste"!l. 

Errol II moln.!r ballani sem ahrt. Tellnap is u Ur 
nevét s!ldla, k4romoltll. Any ja $zeHden kérldte, hogy térjen 
Istenhez és higyjen Iknne. A moln'r azonban megunta 
any j'nak Lstenre fJgyelmeJl;tet6 uavait hallllatni és éktden 
haragllai anyj.!ra !.!madt. MegOtOlte és esunya, 'd.!z lIyQ· 
löleltel telt uavakkal perbe St,lh Istenne~ hogy miért adott 
neki ilyen any.!t, aki megkeseríti az egtsz életét, a foly tonos 
Istenről való beszéddel. es folyt ali ember pere lsten ellen ... 

Az!.!n lassan fajdalmasan lesz.!lIt az alkonyamalomra. 
Iknnt tov'bb hallatszott a moln.!r perlekedése és ali anya 
f.!!dalma! slrd0Il.!l.!S4. Ez volt a tegnap . .. Lo; ma, - va
lam!t javItan! kellett regRel a malomna!' És az Istennel 
perbe szjlló mol n'! jobb karj" tóból lesultitolla a malom. 
kerék .. . Ultad a nagy kOtést a brJa helyén? .. ts I6t · 
tad milyen semmivé tOrt Ossze a hetykeség a moln.!r szi. 
vében 1 Most kl.!\toua Annak a nevtI, Akt eddIg vlgybott 
roS és mOSl levette róla a kezél . Most v.!gyodLk Ut 'na a 
moln.!r, Akirol eddIg hallani sem akart. 

MerI most megrudta, - fejezte be csendesen a tör' 
t ~netet ali Ember, - hogy jal annak, aki Alkotój.!val perbe 
W U, holott maga cse~p ... tOr~keny C$en!p. Mert a min' 
den~gben leghatalmasabb ur, III lsten. 

;.. Földi Világ és LéI.k. 
EllOuek a malomtó\. Az Ember .... tkOlben ad k~rdt.zte 

a HaI.Utól, Mel tudn.!d' e mondani nekem, hogy val/Oll 
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miért nem tudta !IZ II moln4r II r~jdalmllS eset elOlt magába 
fogadni lslent? ... 

A Halál azonnal v.irauolt. Mert lelkébe mút fogadOlI 
a moln4r. Mini ll. legtobb ember, ennek a vl1.6gnak, amil ti 
Földnek hiv tok, - u értékelt elóbbr/! helyezte magában, 
mint Istent. A pénz ft legtöbb ember értékelésében többet 
tr Istenm!1. A vagyonnak a szerelme pedig II legnagyobb 
veszedelem II Lélekre. A legkárhozalosllbb, meri IIzt il he
lyet fogla!Ja el IIZ ember lelkében, amely Isten helye II U. 
lekben. Iszonyú rombolást végez ill Lélekben. KUrt minden 
gyöngébb érzelmet lU emberből, azonkivül lll. ember ktm 
II pénzben hinni, mint mindenható hatalomban és minél 
Inktlbb II pentl lesd élele 1111Ipjául, annál kevésbbé hisz 
Istenben. Teh6t II pénz 51erelme elrabolja lelkinek egyetlen 
ts legdrágább kincsét, a hUél. 

De, - e[]enkezelt II HaMI feJfogás4val !IZ Ember, -
hiszen lsten helyezte ebbe a vll.tgbl! az embert. es lsten 
rendelte, hogy ennek a vJl.tgnak kincsei, földje t.tpl.tlja at 
embert. Megengedte u embernek, hogy haszn.tlja a fold 
~rlékell , hogy uokkal ~ljen ... Hogyan lehet /IZ rossz az 
emberre nézve, ami t Isten teremtett és adott? .. Nem értem! 

Mindjárt meg fogod érteni. Már mentek ts a Hal.tl és 
It Ember. A ful.tl a tengeren lulra vezette. Ou .tlJ tak egy 
hatalmn kikötőben . Egy hajó épitö nagy gy.trblln. 

Rengeteg nép nyOzsgOu a tengerparton. Most tat· 
lotMk a keresztelőjét egy új hajónak. Akkor OOcs.ttoU.tÍ 
vlue a tengerj.trót. Beuédek hangzollak el, valaki pezsgOvel 
Ontötte le a hajót és mondta a hajó nevét. Szemük elótt 
törll!nt mindez. Megmo7.dul I!s az a[liépített szerkezeten 
legördlll a hajó a teogt"rbe. Mikor hatalmas bord4it először 
merlll a vItbe, amikor acl!hestél elöször riogatja meg ölében 
a lenger, akkor a tömeg egetverő hurr4t6sban tOt kl. Min' 
denkl mosolyog és mindenki valami jót kiván, - szeren' 
CSét, - a hajónak. A nevelO, újJongó emberek kOWII csak 
a Hal4l arca moSradt uokallanul komoly. 

I...6too, - u6lt halkan és bizonyos nomorúu.ggal hang
!.tban a HaloS!, _ m05t lU minden részlvevOnek halkan 
Im' dkoznia kellene, _ nem kl.!!loznl. Oltalmazóbb 6tra' 
valOla nem lehet az embernek a hajó uoSm6ra, mint ez , 
lsten őrizd meg ezt a hajót a legnagyobb jonOllztól, a vhtOI. 

Az Ember elképedve nézett a Ha 61ra. Nem értene 
ezt II kGlOn6s besudet. Majdnem okllllótllg !tudte II Haj61· 
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nak m.gylt',nl, Hogy mondhat!'lny~11 ... HltH n II hai60 
Dak, - a" mondhatn4m, - ileteleme II vizi A haló nem b 
hajó V[: oflkal ... fenntartóla, II szó legtz6uerlnubb trle!. 
mc!ben ls f~nnlarI6J., II halónak /I viz... ez egyetltn 
vil'lI •• z egyetlen .orsúg", lImelyben II hajó meRtlbeh 
II lenger. 

Igu, - velte " II 5z61 miII mindig komolyan il Hal", 
_ a haló lélinek alapjll II. vlz ... ts mtgls allól kell ftltenl, 
óvni, (Imnl, Igy kell II hojött! lm4dkozni, AII61 órhd meg 
Uram, amIn ~]nle kell l - A vlztó\ őrizd meíl, meri II leg' 
h.l6losabb ellensége, veszedelme a h.jónak is t~n n, 
amire III tIete alapozva vlln l /I vll ... IglIl, hogy lehetet. 
lennek hilSllk /I. hajót a vtztól dv41115111101, - hluen II vizen 
,4r, II vb II segltő!e, II viz ou ütla ... II ctU4hoI, II INIr,hoz 
II viz vezllU, JuUatja el a hajót ts mtgl, II v illól kell meg' 
6rlznl, megoltalma~nl III hajói . Meri ugyanaz at; a vb, amely 
jó a haJÓnak, fenntartja, mig klvOI van rajtIlI . .. ugyanIIl: 
III viz. ha belol jut a hajón, hll bensejebe Jut, gonossú 
v4ltozlk a hlljó mm4ra, - elsúlyesxtl, melybe Mua a ha lót. 
Ax a viz lesz veszedelemmé a ha/6 mm4ra, amely bele/ut. 
Klvülr6l swlg6ljll életet a víl, belol elpusz tlt}a. .. &ted'e 
most m4r1 ... 

MUyen kOl6n6sen 1,lSz le mindent, - u61all meg 
még mIndig csod41knzvII az Ember. 

ellik a valós6got l'tom. & ha mOSI klcsen!ljük a hajót 
az emberrel, - legyen a haj6 benseJe az ember lelke, a halÓ 
kolsó része az ember teste ts II f6ldl vLI4g a lenger, akkor 
bel4tod, hogy a földi világ az ember eletének fenntartója 
ugyIIn, al ember külső rrue, a teste , benne é l a fOldl vJl4g· 
ban, érIntkezhetIk vele, - de belOI ne engedje a f ö ldet. 
Amig az ember erós. a földi kincsekkel nemben ts maga 
a14 uorí tja "okat, - igénybeveszi II pénzt ls, de nem a ~nz 
PlIrancsol az embemek, hanem ox ember a pénznek, addig 
engedelmes, a1.hatos tenger ez II földi vll48 ts hordozój""4 
v!lLk ox ember é letének. De ha rtst tlll41 valahol az ember 
egyénIségén és besliv4rog a Földnek uerelme ox ember 
lelkébe, a Lélek erőit, érzelmeit ts akarat'l II maga szolg" 
Illt4ba 4111t}a al anylIS szerelme, _ akkO(" on benn puutil?, 
toporzékoló, 6rit'1ng6 hlltlllomm' duuad és mindent elpuS1l1t 
ou henn ... megtöhl önmllg6val a Föld lU ember bensdél 
ts elmeriti az ember élelét , elsOlyeszti ox eRtu emberI egy 
alantq tlet pokl4ba, vllgy a hal4lba. 
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Én m'T LlUam Ilyen elsGlyedt emberI, akIt a v.gyon 
szerelme JuU.tOH tragikus végre, - lehelte u Ember. 

I FOld II rossz, nem • vlMg • IIODOSZ. Amil! 
eszköze., vagyon, II potoz, amig nem 
lelki ntpségelt , addig. _ folyta.1ta 

:'.,;.;-;'~'fé ihenl az embert t6le. De mIkor egy 
, ke.ro parancsolni, h, ellY emberben 

érzelem, amtly helO!!! és II föld. 
, amely felfol IIOk mib csol'ool, 

• '";y,i,,,'M. fOldeI, - mondd, Mt nem 
gonossz~ v'hOlott benne lU élelfenmatló FOld l ... Gonosz. 
S~. lelte u embert, mert elrabol t61e minden nemesebb 
éuelmel és II józlln eszét ts. Ezért kell II Lélekért ls illY 
Im6dkOlnl , Órlzd meg Uram, le lkemet • IIOII05z1611 

M,OSI em1l!kszem, hogy valahol h,UOltarn ezt III Imoid. 
u gor. Ugy emlékszem, hogy Jézus Krisztus im'dkozott így 
.. '.nl\v' nyalérl , Őrizd meg öket II gonosztól. Mosl mar 
értem o kérését. 

Bhony4rll t~mplomban hallouad. Most, hogy ~ml~g~. 
t~d a mi Urunknak, u Orokkt val6nak FIAt , eutmM lut , 
hogy ti, fOldl emMrtk, úgy uoktatok nyUalkoznl R61a, 
ls t~nntk a FOldOn )árt Fi.i r6I, hogy n~m gyakorlati Illek. 
l;Iogy a fOldl v il.igban é lo5k nem I~h~tn~k kOvd Oi , m~rt egy 
Ábr.indoz6 volt , a fOldI val65.tgok vU~g6ban ls úgy élt , 
mini egy Álmodó. Aki nem ér, a ptnzkérdés~kh~z,,, re.iUs 
tlt t re.liUs trtékeihu . . . Azt 5%okl6tok ti mondoni, hogy 
Jézu! KriSz tu! mIndig ~gy M6slk VJl6gr6i besdlt ts IIZ 
Ö t letlléztltvtl, /IZ Ó tOrvtnyelvel nem lehet /I FOldOn 
oz éle tel berendeznI. 

J:.s 16100, eu~1 IIZ ím6j6val , . Orbd Ok~t II 110' 
n0l1161 , .. ' , ha UI megv41Ó5itlln6k m~goldaná 
II ti le ll n~hUtbb ptnzktrdtselek~t . II pénZ.llek 
szerelme, mely gonO$Sz.i leu! a lelkti , a " .iIÚlml 
ko5ltstsv~ l tselekk~1. G ondold meg, hoSy pénzt kell 
kiadn ia ~IIY államnok CSIIk év~nt~ tendórr~, C$endórte, 
nyomolÓhalÓS.ligokrll és birós.igokra I MlérI1, . . Mert 
a pénzn~k ts II Fold S2tT~lme gonouu v6ltoztalla a lelke
ht. N~m ISI~nl Im4dJa II pénz.szertlmes ~mber, hIIn~m 
a pénll iSI ~nill. á pénztrt II legll[jllSIIbb gonont6gokrll 
ktPQ. Culnllk, betOrn~k, lopnak, Olnek ... dr6g.io ftz~titek 
nle l:! 1111, hogy behIItoIt ez a fOldi vli6g II leJk~t~kbe. SoI<bII 
k~rQ l nektek az, hogy n~m szoblldUlt m~g III ~mber a 80" 
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noutól . .. ti. m"glartan6lok II Jézus Kr!utuI IOrvtnyfJl, 
megtzabadltan6,ok maga tok,,1 II vl16g nerelmétOl, II le,. 
nagyobb gODOSw)l. .. II gonosZS6gl01 meRszllbadull embe
rek kőZŐ5Sésében nem lenne betön!', lopás még bl_bóI sem. 
Nem kellene $Ok pén~en védő, ellenörzO kOu~geket larlani , 
val6s'g05 Menyorsd.g lenne II Fold, h. nem kellene Ummll 
sem félteni, mert mellslllblldúhllk II lelkek II gonosztól. 
Ha lsten tólU be egészen /I Lelkd, nem pedig II fOldl kin. 
csuet esztelen szeR [me, akkor nem lenne Ilyen gonosz 
ez II vll'!! . . . 

Az Ember csak 6múlt, amig haUgallll. Sohasem hittem 
volna, - szólt később, - hogy ennyire OSszefllgg lit lsten' 
ben való hit éS II pénz vI16!!1I. HoSY ennyire függ lit lsten' 
bf;n való Metól IIZ emberek boldog~gll ... De belbtom, 
hogy IImlt mondt.!l, az II legBYllkorllltlbb Igazs6g. Hiszem 
vlln példa ls r6Ja. Ismerőseim mondják, akik a ml Földün. 
kOn, EurÓpdnak az tnakl államaiban u t ll~tllk, Svédország' 
INIn és NorvéglálNln, hogy IlIÍ4hllk sok helyen egy kosarllt 
klléve az orstAgut szélére. DrARII gyümölcsök voltak a ko
SoirlNln kJadagolva, kis papirzsAkokban és r4 volt irva az 
adagnak az Ara. De senki sem 411011 II kosAr mellell. Csak 
elite JOli érte a tulajdonosa. Aki v4sárolnl akari, odament 
és kivelIe, amit akart s az 4r41 odalette a kos4rba. Nem 
AlIl a k0s4r mellen senkI. R4 lehetett blznl II lélekre ... 
a Ulekre, amely nem hallgalott tobbé /I fOldl vagyon buj· 
10gat4sAfa, hanem megszabadult a gonoutÓI. - Egy másik 
helyen egy parknak vasf4cs4n felej tette a kab4tl4t. Este 
ment csal arra, reménytelenül ... és csod6.lkozou, amikor 
kab4tl4t azon a helyen talAha, ahol elhagyta... IglIZad 
van, Ha141. A legnagyobb Jó magunknak és m4snak, ha 
azérl könyOrgünk, hogy a gonosztól, - ennek IIvllAgnak 
a lUrelmélól, - megsubadulJunlr.. 

Ne felejtsd el M I, amit III \állál, - ne felejtsd el 
II hajót, - szólt a Ha141. Vagy nézd ill lábunk elótt ez t 
a vlrAgol. - Ez a vlr4g ls II Földon él, a Földből él - de 
Jai neki, ha egészen elboritja a FOld. t:n, ha ember ~olnék, 
Idegenként járnék a földj dolgok kOzOIl. Arra gondolnék, 
hogy nemsokára elhllgyom óket és pedig Orökre elhagyom, 
sohasem leu többé velOk az lán semmi kOtöm... Nem 
to1Alkowm velok többé soha, soho . . . 
..... . A Ho14! U t mondUI, az Ember pedig halkon Imlidk01IO ' 
vnu meg Uram, engem o gonosztól . .. 


