I.ten ,. a bOna. ak.
V'pzf4;rlek II temetőbe. Az Ember II padon alt IImtI
II sir e lólt, II HaMI pedig II m4rd nyk6höz ,'maszltodolt.
MeA8y6zttl engem arról, - beszélt todbb kint f4Tad..

ta n

IIZ

Ember, -

hogy eddis célomOI ttv«ztve t ilem.

AmIg nem éreztem mb! mll8omba n, mint II lest em , IIddlS
csak arra 16rekedtem, hogy azl IIZ Időt. amig tllrl élele m ,
minél kevesebb r4Jdlllom mol ~ m inél kellemesebbe n letljem.
Nyugalmat uonban nem tolólt4t, - szólt k&be II

Hah!!.
MO$t azonban, hogy legll16bb egr dolgot II te SZaM_
Iddel 1410k, - tudom /I lelkemet, megtrtem, hogy n e p

földi tlel csak "menet. Vn'8OS el6l1em, hogy IIZ ember
olyan, m int II d16. Az e mbernek II föleli élete ne m m6s,
mini /I dió történele, amIg /I zöld burokbon kl fepódlk. Ut·
tlll' e mM te zöld diót, - kérdezte o,l Ember /I Hal6ltól.
UUllrn, - felelt mosolyogva II Halál. Mondd csak
tov4bb.
Sokszo r kellév6glll m u eftwen filIIIII, l old diót. Zséb.
késsel könnyen kelti vtoghllló. CsocMlkOl lll ffi elen mindig,
hogy mil yen kolönös ls u , hogy III a sok$lo r lörh~l~tleno.l
kemén y héju dió fejlelle n kor6blln olylln gye nge á valami
vb szinú kocsony6s anya gga l van tele. Abból leu kes6bb
II dió bele. De most oly folyéko ny, hogy ha nem IIIr1anto
kl volröl ÖSSle II :tOld héjll, III egál dió kön nyen mlJel
folynIl.
fu; mit akarn mindebból kiho~nl, - kérdu le Utok.
za lOS mosollYIII II HII1611
Az l. hogy Ilye n lehet II viszony III ember lelke is
teste kölOu . Am ig /I léle k gyenge és fejletle n, IIddlg II lél~k
ö rlló]e, ŐSSleta rl ója /I lesC. Miko r 11116n e rÓ$, On611ó leu
/I Lélek III embe rben, mini a dió a zöld burok bensejében,
Ilkkor meghaSIld II burok és ...
Megh al a les t ts elhllgyJa II leslel a Lé lek, _ ezl
II kllrllld mo ndani ugy ·~, - kérdeZle a Ha16!.
IRe n.
Vlgre, most mM te ls II Haltol szemovegé n " I" od
a \l1I6gol. S amiM ezl mondto o Ho16l III Iltcan 4Z ör6m
~g.t tzou. - Melt]'lod most m'r ; dlóblln ls a Iti/ket.
~ a diófa gyOmölcse ls a Lélekről bulll ntihd. ViU·
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pan 1610d ugy·e. hogy nem II zöld burok II dió, - ts
megtrted, hogy nUll II lest III ember. A zöld burok cHk
segitő uz.k6z • dió megérésthez, Idfejl6cUKhu. A lest ls
CSIIk Hglló eszköz II Lélek k1fel16dtstbez.
U a,tom f6lqz, - loklo Uo hou4 IllI!g

hogy

II

Ember, dlótrt van az egész fil, nem a zöld buroktrt.
lU.

II dlóra kt:ll
folytat" II HeU!, -

nagyon vigy4ml, külOn6sen addig,
_
amig .. dió II burokban gyenge.
Amikor kiépül m4r benn II kemény MIII, akkor mM nem
hJI félteni többt, akkor eros már is meg tudja meg4! védenI.
De addig nagyon hll óvni ts vigy~hnl rú, mert II diórnlk
_ mint II léleknek ls, - sok az ellensége ts sok vesze'
delem fenyegetI.
MI?
A ftreg, mely ha beler4g;a magát II dlóba, az egé$z
bensejét dpuutiljll.
Es ml ez II lélekben? ..
Teb ..,

A Mo. Ha beteleps<dk II Lélekbe, - dsorvaulJa. ml.
elón e~H8es, ép és boldog It/ekké lehetne. Elpusztitja.
Még mis veuedelem van.e? ..
Igm. A vihar, vagy egy kb, "mely II diót uetlenUl
~u"kiH4 II '.tról. TeMl e1szakilja II dIOt oz éleiti fenntortó,
tápliló anyj.6tól és meghal a dió fejlet1e.nÚI.
MI e% a Lt1ek~ nézve 1 ...
Ha valami félelem, vagy kételkedés elsukitja u em'
bert u IstentóI. Mert Istennek Lelke és al embernek lelke
egy mUhOI vannak hpcsolva, mint a gyütnOlcs a fához.
Al Istennek Lelke egy mérhetetlelI naQY fa és u ember·
nek a lelke egy kis Qy(lmOlcs rajta. Istennek lelkéből táplálkoltk al emberi lélek. A hit lartja OSue a keltó! ...
De hiszen sohn u emberek köz6tt nem htsmek
Istenben l - kiállott k6lbe u Ember.
Ne hidd nt, - foly talta nyuQalommal a Hal6.l. Min·
den e mber hisz ö ntudatlanul. MerI néu(lk csak, - ma
u ttre te iS hllu akarsz Innen menni uQy.e 1
IlIf.n.
Es hauérsz 1 .. Tudod blJ.lO$iIn 1 ..
Nf.m tudom , - de hisKm.
Perut., hogy hlut.d, annyira Mud, hogy el merSl
Indulni innf.n. Sót hl ...:d hogy holnap ls leu not!g a FOl·
dön éktt.<!, mert tf.,ve.k~1 kt!$zltsz holnapra, pedig vaRan
megtrtd.f. més aholnapot 1 ..

KI tudhlllM ~ut, - de én hisze m .
Ulod, még II leghitetlenebb ls II hitből ti. Akkor Ls,
he 1!lenl megilIgIIdill.· Igaz, hogy ez lU; öntudatla n hll,
IIZ ember lelkének semmit nem ér. A hitnek h.dlllosnak
kell lennie. MerI ha nincs eró! tudatos hIte lU; embernek,
akkor v<llaml nagy veszélyben vagy nyomoru5<6shen vagy
hahllftlelemben elszakad Istentói egtszcn. Az pedig olyen
végzetes. mint mikor II dlót [uzakltja II vihar kue.
Sohasem gondoltam volna, h!>iY enny i veszedelemnek
van il F61d(in egy lélek !tHevt.
ml ÓV meg u. ellen 1
A Hit.
Ezek kOlsó ellenségek. De belol ls van vestede1em,
magában !IZ ember lelkében.
Ijedlen kérdezte lI.Z Ember, - mondd ml u1
HI! nagyobbnaK képzeli magAt lit ember ts többnek,
mini amennyI II vlllós.4gban. Mintha II dIó olyan Ilagynak
képzelné magbt, mint II mekkor4nllk II bu rokkal egyult
lAISIlk.
Pedig mennyien téventik IIUIgukat OSUe a kiilsejiikkel!
Pedig, ha lemérjiik" mindenkinek a lelké t, a lelke er6it,
nemcsak u ért elmél, hanem a j65Ag6J, igazi b.!tomg!t,
szépségét, hitét, akkor l6.tn!nk meg, hogy mennyivel kisebb
annál. amennyit mutat.
MI véd meg e~ ellen a brképzelés ellen 1
A~ Alázatosság.
Mondd. tovább. Meri amint rzekr61 beszélsz HaMI,
rálóv6k arra, hogy menny i ember lelkét megfoitj!k rzek
a tulajdonságok.
De még m~mny i veszedelem ólálkodik a lélek re I
Mondd el uokat is nekem.
MIIJd később. Elóbb intézziik r i IIZ eddigieket.
)6. A bOnt mondottad legel6sz\k De ml a bűn 1 ...
A legtöbb ember azt 6l1itja magáról, hogy ó nem is bűnös.
Ne hllragudJ érte, hll most magam ra ls kérdek valamI!.
Mlótll magamat tUOom, én senkInek rOSSZIIt akarattal nem
tettem. Kötelességeimet mindig pontosan teljesilellem, ren'
detlen életet sem éltem ...
SzÓvIII rendes életű ember volt,u.
lRen. - Mi bünOm va n, vagy lehet Mt nekem 1
Ha valóban Igy van, _ akkor nmml. _ Legfeljebb ...
annyi, mint annak a gyermeknrk, Ilki szalel hAzában ti,
lakik. Mindennap felkel ts lefekszik meleg szob~ban, puha

es

'!lyben, amJt nOlet adnak lermtszetesen neki. S2;Oltl IIhIIIIIon41 étkezik, - de II gyermek soha szóba sem 'U nIük.
erle dolgozik apja, anyja, -;- de II gyermek .:iket mtg egy
kOswnésre sem mtllat )a. Ugy .H melleUOk, mintha nem
lennének, - de néri mlmknnap megeszi az ebédjOkei. Nos,
Ilogy Uéled meg? ..
Piros leU II barall161 az Embernek III arca. H616tlan
roISl kölyök, tOrt kl II harIIS belóle. Nem érdemes
törOdn i sem vele, ha tnnyl g6g, lenézés van II lelkében
!Ilokkal szemben, akIk érte éJnek és fAradnak.
Ez II gyermek le vagy. - suhogott II Hal6.1 szava III
Emberhez.
En. - khillotl IIz Ember, ez nem Igaz I Mindig tisz.

teltem, ueRUern uOlelmel.
I$ltn il le 11Iaz.[ snllőd, Teremtő Aty4d, - <:upou u
Emberre II Hal.!l hangja. Az O lakiis.im.n éln ... il Földön.
GondoltAJ'e eddig úgy Re4, mini aki 16thatalhmul veled tI.
Melletled Jár, lIondoskodlk rólad . . . élele!, kenyeret a Fol.
dOn JakókMi:: Ö ad r MegkOszOnOd'e Neki naponIa az ebédel 1 ... C:ondoJsz·e Re,§ naponta 1 ... Úgy élsz ISlen lah.
s6ban, mintha egyedül élnél. Es mikor mtltatod egy
uóra l' ... Mondd MI nem bonod ez 11
Az Ember megsemml5l!.lten rebegte, De IjJefI.
ezeken kivül, - soha nem hazudl'l lJYumekko.
rodban ftlelemből, emberkorodban pedig udvarlu"gból, vagy
ttdekbóll . , .
De Igen.
Es ha mtg ős:szeha50nHtan,§d magad az .egl Mlnt'val",
Istennek Flbal, hogyha belentznél néha abba a csodás
tükörbe, oz O eVllngéllum,§bo és IIZ O egész .I056.gos, Unta
1~lke mellett 16tn'd a magadét, Ilkkor rémaln~ meg allól,
hogy ml lS lesz veled, hluen a lelked egy TOna, • kuét,
a nivét , a 14h4!, a nemtt ler6gta II féreg, a bOn ...
Maldnem sirva kérdut~ o, Ember, Mondd meg h61
mil teRvek 1 ...
Hagyd el eddigi életed. SzoUsaldat. MIelőtt egy sorot
1$ uólana ajakad, vagy lenne vlllamit II kezed, - gondolj
.rr., hogy meUened 611 IIten és la lJa és hall;" ...
De a régt vétkelmmel mt lesz 1
Ha m~gh4Dod, mellsiratod, hogy valllha oIyaD gyenfe
vohal, hogy legyQrlek a vétkek és tObbé magadhoz nem .,.
114IIIod Oket, - lsten eltOr6I1.

es

Olyan kOnDy~n 1
Igen. Nem oIvnlad IzeneIéi , .Ha egy embernek 100
/uhl! van ts egyel a~ok kOz(l[ elveszI, nem hagyjaoe ott
II pU$zlllban II ~t és nem megy IIZ elvuzeU ut6n, mla'
nvn meglllhilJa IIzll I!s ha meglaltha, lelvel! az O dLlir.
6n'llvén. Es haza menvén egybehlvja 04.1111111 ts szomszé.
dllU mondv6n nekIk, Orvendeuetek éu velem, merI meg'
lIllAlIIIm IIZ én Juhoma t, amely e:lveSteU villa. Mondom
néktek UI' módon IIlIgyobb OrOm leu II Mennyben egy
mesu!ró bűnösön, mint 99lgl11 emberen, akinek nincs szOk.
«ge /I megtérésre . •
Az ember könnyu szemmel hallgatta és úgy mondla.
MOyen jó is tud lenni 41 lsten. Miért sze~1i Ilyen nagyOll
II ban6s6ket1 ...

A HII161 meghotódoltllll felelte, Mert ez a megvoiltlis

munk.JIJII.
Mennyi 011'1111 bún van minden emher életében,
IIm~[yért nem kopott bllnleltst. Pedig Islen látta és todja
II vétkét. Gondolj csak magadra. Olyan tetteidrel amelyekel
csak le tudsz, - meg lsten. i:s nem bOnteIett semmivel
érte. Mert szere t és v~rJ.a, hogy ennyi IÓlI~lIra felébred
benned a bünb4nat. fu ls a Lélek tOrvénye. Ha)ó valaid
hozzAn", alt mi szere t jOk. Ha a bünodre, amelyért bOnte.
lésre szAmitsz, - szeretetet kapsz, ugye megtelik a sdved
szereteltel a: It~nt, aki a sal~t s.tlvtbtn m~r elOre (elmen'
tell téged aual, hogy tov~bbra ls szeret. Te rosu vagy
és O szeret. Igy érthető meg az, hogyaFOldön is 50ksZ9r
jobban megy a dolga annak, aki kevésbbé tOr6dlk az ur
dolgaival, - de nt !tlj, lsten munk6.1kod ik kOroloue. Ontl
a lós6gA. t arra az emberre, hogyegyner ébredíen, eszmél·
len fel az Ur jÓll6g6ra. Miko r .uMn rA.ébredt egy ember
arra, hogy milyen Jó hozzA, a rosszhoz az lsten, akkor sirva
fakad, - bllnb4nó lesz és IMglér Istenhez, Annak 16bi!lboz
al.ukodik, Aki 6t, aUrmllyen rossz ls volt , mintha )ó leli
volna, szakadatlanul szeretle.
Teljesen IllU, amit mondMI HalAI. Mert valóban ugy
vaD alkotva a lelkIInk, hogy sem az okoss.tg, sem az érvelés
egyedul a Jónem v6ltoztatja meg az érzésvi16l1unkat, "g. Ak i jó hozunk, azt szeretni tudjuk. ~ oki okkor ls
ueretett bennlInket, mikor m6sok elkerllltek, aki mdga volt
a hol1,tnk hajló ,6sA.g akkor, amikor ml teA. sem gondol.
tunk, ,- azt nagyon hal~IO$.ln megszeret jük. Ezért pereÚ

Úr II bIlnblinókal! ill mCllltl"Ó búD6s6ket, mert II meg.
tltd egtsz ldU"tI '!foglll az 61 u e rele; lsten 161Mll . A meg'
tirO lelktt ]Sltn me8~lolI"IJ. ts OrOk.e elfogJ.Ha.
Igy vlln. Utod ez aJ. esl!u vll4g ill Földdel egyG.n,
rajla II nlllctés ts II meghal45 mluterlumll, ez al egbz
lIIokllll05 ts Ismeretlen fOldl tlet mlnd'mlnd lITTIl való
hOIlY rajla , hogy ben ne mt. gttrjllnk Istenhez ... A ptnz.zei
s.v:mben, amely hl.r~dban VIIIl, kOIOmbos vagy. De ha
dvCSZICSI egy ptDldllTllbol , nyuglaumwgol ok<n. Kere$ed, slTalod, v'lI yakorol ut;!inll , irte .. . ts ha rnegtal61tlld,
kimondhatatlan nagy az öromed utr!, OOIlY egy v",-cn'
d6nck Indult t rtthd nem veszett I.'!, - vtsszakelillt. Oly
ty,

!lZ

nagv

!lZ

hogy

egy

örömed, hogy elmondod I»r,tlaldnllk boldogan,
péUICd

c!vesznl Indult, dc

ut'"

megkeríih.
l'tod eItrl vaD ÖTÓm II Mennyben ellv bünös ember
meg.trt$tn . .. & lsten tudja, hogy semmiveJ sem lud
Maga felé forditanl egy Iclkel, amikor az mli r búnWnó
leli, - mint ha szereti . . .
Elmondok neked egy r~gl IOrttnetel. Mikor mtg bten.
nek Fia a Földön jlirt, til egy vlirosban egy alacsony lermeul ember. Blinlollo ól a kicsisége, - nagy $lerelelt
volna len ni. De minthogy senk i sem nOvelhetl meg ter'
me lét egy arasual sem, ó iS mlisktpl:n akarl naBY lennI.
Gazdag leszek, mondolIa mag'nak. - akkor hires leszc:k,
nagy leudt. Es bérbe velle annak a v'rosnak az adólt.
Tudod ugy, hogy amentl)'it a v4ros kivetell a v.vos lak60
saira, au ó egy Osuegben megfb.elle a vlirosnak ... aztán
mag'nak bchalto ull a népen. Természetes, hogy nem any '
nyit, amennyit 6 fIzelelI, hanem tObbeI. Sokkal többet.
lehuua u utolsó ruMI az emberekről az adóbérl6.
Vi rslOpÓ. .. u leli alltve. Eznl a névvel IICSZleUö
a szülők engedetlen Byermekclket. Nagy ember leli u adóW,1ó, de lsten Orluen meg az Ilyen hirCS$l!glOl. Gyulolttk,
II16zlak lóle. Elkerülttk az utdn még a kolduJok b. AJ. ó
koldusal voltak al emberek . . .
Esy szer csak hire jllr a vIorosbon annak, holtY jön
a ,'liTOS felé a Nlidrctl ... Mindenki l.l.t111 akarta. Valami
megmllgy a rli zhllllllllln \'.l.gy m<»:dult meg II nlell8 u dagodotl
.CI6 ts v4nuu:d6 1clkt ben ... \.4tnlakana Ó is. hogy mJh't'n
lll, aki SZegény Kgtl hirdet ts lsten Orsdgliblo ts bdn'
bánalrll hlvog" 1 Milyen lehet II szeme nt#sc A:;k,
Aki Wr IK':nllclcn uegtny , ml!gls tWSCrDyl ntpel
II'

kllhalatlanul Mag.. ho~ tud fúZDI?. Mindenki lolong. A IlIl!!Y
loIong6st1lm /I kislermelü vAmszedó semmit sem liit. Mint.
hogy azonban II v6gy er6~ volt lelkében, - félrelen min'
den súgyenl t!I felmtluJk egy fogefAra ts uélhallOllatva
lombjaII, nuett II NhMetire.
Azl hUle, hogy tsuevétlen man,d. Majdnem Leesell
iS Mról, akko rAl r'oduh rémüleIében, amikor ll! 6 MIli alatt
megAlI Jézus. Szeme II szemtbe néz. De milyen nem az!..
MInt mikor mély kulba néz le az ember ts hiv;a, huua
valamI, a IltokUllOS mélysé~k felé ... ulvéhez hp IIvAm.
szedő. Minlha nívéhez nyult volna egy fehér kéz... Iti
megnólal szeliden IIZ Istenllek FIl'!; SzAUJ le a f6r61 bomar,
mUl II te ' h6U1dhoz kell mennem.
N"IIY II sü rgés.forg6.s az adóbérlő h6z.1iball. Ilyen Ilagy
vendl!get soha nem !.§tott II háza. Hiszen senki sem Iért be
hozz.li soh", ... MI tOrt ént most vele 1 A Bante!enséll mell'
!~togatja, kttQntetl a le~bo: nősebb lelket. A Szent Igénytelen'
séll a NallyravAllyAs hAzAba tér be . .. A J~g felkerest
/I ZsarolAst, /IZ Onlést és a KlIpzslsAgot ...
Al. ajtó elOtt tolongó t Omegből valaki elkiáltotlll mallát I
BönOShOz ment be ... III IIdóWrló hirtelen elsAplld. VIlJiOO
élll ventWlle meghalloltll.e 1 . .. Jaj, ha megtud!a az Ó ret·
teotó hirét , limit II kis gyermektől IIZ aggllSlyánlg mindenld
Ismer II városban, ha megtudja, hOIlY mUyeu nagy bűnei
vannak. akkor megvetéuel elmegy tOle ... a band mllllt l
- Jaj, mtért ls vannak bűneim . .. ha most mialluk el·
Inkább
hagyl.a Mumat az Iste.nnek FI1I1 .•. Nem! II ooneimlól vAlok e l, c5llk Ó ne hllgyJon el. Elszaklldok
II vétkeImtOl . .. és térdre esik IIZ lsten Fia elolt IIZ IIdő'
bérló, sirva. ZokogvII mondja, Urllffi, én nem IlkIIrok többé
"koton lenni ts megvetett I".nnl. I::n jó akllrok hmol. Te jó
voll'l hozz.6m ts arra méltlltt'l, hogy oo:rAtságba lépjé!
velem . .. velem, IIk[t mindenki elkenllt IIZ utcákon, II tere'
hn. Bűne[m miatt ne vess meg, inklibb kl$1.lIkítom s:rlvem'
ból II bUnelmet ts mlnden vagyo nomnak felét II uegények.
nek adom. & ho valakItOl vIllamIt eróuakklll vettem el,
ntllynu lIllnyIt IIdok II helyébe ... $zAjr'l vll néztek III
emberek az 1Id00zedóre . .. _ Ez lenne a véruopó 1 ...
Hiszen ez egy ' l<lott, ló ember. .. Csend hullou r'Juk ál
ktmondhatatilln nagy OrOm mosolygott a csendben, G fOldM
az emberek S1lvében éS /I MennyIlim ahol nllgy OrOm Vall
egy bunO! ember meglérésén.
'
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Mul 16100, - fdnte be. II HIII"1 a tOrléneltl - nem
a bilnl ue"':' lik az e:gJek lIZ embui:kben, hantm' II m ..g.
tt rbt.
o.u<p
.- SÓhllJtOUIII
Jól m9ndod,
stép, . II Hal"l, - mert
csod.ts az Umllk
lutmtts,
a különös
uépségü lll,
amikor IIddig
amig III rossz.
ból - Jó len.

Hit.
Milyen megnyugtlltó, bogy lIZ Ist~ llyen )ll, hogy
Isttn mindig jó ... Eztrt leht! Iknne hin ni, bízni, - 6rll"
dozou III Ember II Hal61 SZIIvllirll.
Csllkls Benne lehet bizn!. De ez még nem hit. Itt ülsz
a pildon a IlI vasz! napfényben, nincs gondod, Sl:mml veszély
nem fenyeget ts lele van II lelked boldog n yl,lg~lommal,
meri tudod, hogy lsten mIndig, mlndt;nk!hez )ll. Az Ur Jós6ga
betOlt l szivedel, de ha vesztlybe j;elillne életed ... ilIIll i~or
ullY éued, hogy elhagyott, hogy magadra hilgyott az Ur,
akkor ls hl nnl Istenben, segilségében, kOnyOrüló ~g6."
ba n ... Ilkkor nehéz hinnI. De az a valós.igos Hit. Tudsz·e
Igy hinni1 ...
Nem voham még hal6.los veszélyben, de remegek arra
gondolnI, hogy ha egyszer veszélybe kerülnék ts nem tud·
nék hInni ...
Mert a Hit nem elméle t, - vágott az Ember szavaiba
komolyarcclIl II Hol6!' Ha lelkedben van, megmen t, mul
Istent hlvja 5egltségedre II Hu. Isten pedig mindennek Ura,
Neki semmi sem lehete tlen. Igy hIgyj Istenben. Hallgasd
mes ul o réSI tOrténetel.
Egy Oreg tengerész csod.1son menekah meg e~yszer
vitorlAs hajój6.v<1ll, amelynek parlIncsnoh volt. Brazill6bó~
k6vér<1lkom6.nyokat szokott hozni. Egy <1IJkalommal jól meg
rakodviI útban volt lIk hazafelé. 5J:erencstsen Indulta.", k~;
vuO szél dagilszloHII vlt orl6.J kat s m6.r 1izedrk napja ny
tfngeren j6.rtak. Ellyuerre borzasztó ciklon szakadt
A le85~nyúbb vlh<1ltok egyike. A tengett fenekest ~
forgatta I olyan Orvényt hvart, amelynek utditcSen se
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sodra tnjtékU verle B hulhimoka t. A hajó ió4rb6e6 t II tIkla n
duékb.on hUélórll:. Lesuol!set M II h a jO p4rk4nl'U I<lil , ÚIaze.
roncs0Ita II kO!"m4nyt ts 011'11 a legborzasztóbb il hajóso"'.
né1ve, OSSIetörle mind II kél d~lellül ls. Klbes~tlhele.lleniil
kétséllbeeJtO voh .. helyzetOk. Arbóc:: és Ir4ny tű oélka l tgy
vll orlAshlllOn . .. Qa k bolyonlItak, doMlódv., Ismerl!!tlen

vizeken. No:m tudt6J<, merre vannak, mut nem volt 1r4nyhi.
Nem tudlak haladni, mert a fóvltorl.it tarlÓ 4rbóc kd lé volt
tOrve. . .. CSilk teltek II napok és cé lhoz m~g sem luto ttllk.
AztAn fogyol kezdett az ivóvlzok ts az enn/valóJuk ... ts
amlnl ezek fogytak,

IiIhak szemben II

úlY
nőtt II UtségbeesésGk. Etleno$lomJIIII
ho ;lillal
vadul tomboló hulU. "
fenyegető

mokkal.

Egyedül (I parancsnokol nWl tud ta meglOrnl IIZ éhstll
ts 1\ veszedelem. Valami nem foldl hittel ~rt emberd kOzOIl
és mindegyre eU mondlll, ne féljetek ... higy jetek ...
Istenben, jtzusban.
Az Ember közbe sóhajtolla , Istenem, - mUyen nagy
$%ó volt t i 011, ebban a ktL6.I.tSlalan helyzetben. '. hogy
mtg törttnhetlk velílk valami csoda, hogy megmenekíllhet.
nek ~S hazejuthalnek ...
'llen, ilyenkor 61vl~glIOII ltllr;.lkben a ~rancsnokuk
megdönthetetlen hite, - de akkor jöll egy u/abb hulIAm ,
vtlllgseperle a fedtizelel ~S ak kor fe!reuentelle lelkúktt
a borzas.ztó valós6g a hit boldolI 6Imodoz6~b6l . .. a hul.
l6ma1t újabb t.tmadQt Inltzlek a haJó tUen... a hajón
levók lelke pUlanatok alatt otthon 16rt, - Ollhon, a bbl05
sz6radöldön, ahol szeretó sdvvellm6dkowak t rjük s v6rl6k
haza óket, anya, lIyermek , vaRy menyasszony ~ ók nem
mehetnek m6r t6bbt Innen haza soha. .. Könny CIOtgoll
sumükb61 arcuk ra. Oreg ~rencsnokuk ls seln6lta óket,
könnyes szemmel 61h ó ls az össntört kOf'm6ny melldt,
de hUe nem hallyta el. Rendlthetetlen mtggyöz~1
moadotta , Ne ftl~tek. h1lly)etek Jizusban, Úllenbtn ....
VdGnk vannak Ok ls ••. a hajón vannek , Jbus is az
lsten ...
A heJósok biztosan eróre kaptek, _ uólt a HaW
uav6ba &I Ember, - hlsun r~nl megnyugtató lehelell
a, a bU.IU. tudol. hogya haJón van &I lsten 1
ot egy úJabb hullám, min den eddl8in~1 nagyobb. d.
IOdoorla II lenJltrinek ulvib61 II hitel, amint 6teNpoIt
a haJón. Ami m~1I tp vol! a hajón, u l 1ttOnklte ...

••
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tenllerbul< eroelen k~zzel hpaSlkodnek a hajórong;ba,
mialatt I,Jkük ellY utolsó könnyes gondolau,,1 elbúcsúzik
ft

ides Qtlhontól ..• In rooir v~ge mindennek.
Csak D hajÓ ÓSl< paranCll101ta hiu mlg most ls ts
bldatJa hlu el I Itt van lsten ls, Jtzus ls ... ne Itiletek .• .
al

"I .mig ut mondla, hivő uI"'v.,1 ntzl a Ulóhat4.1 ts vArla
Istennek ts Fl.inak 5egilséget ... egysu.re klkOdlik valami
uemel dón. - Valami, ami nem mozdUl. ami nem hany.
tolódik ... nem tud.., mtS. hogy mlllz, dl: hisz to,,'bb ...
• ha~onC$ úulk lov4bb a hulMmokon ts II. huszonharmadik
nap alkOllyaMn ellY kis szigethez tltOdlk. Mcgmtntelle lsten
öket, - a Iknne hi vőkel . .. Isten, oki mlndemll1 vlln
ft "lldllon.
Hogy lehetne ISY hinni 7 - k~rdeEle ~g6 "'1I8yal IIz
Ember.
GondoH iI. rll 41 Ulel<re, akit II Földön úgy $1611101161,
any.im. Miér! hUt~1 neki, miért bk,,,! benne 1 Kisgyermek.
korooban, amikor nem ismerted, hogy mUyen assrony,
migls u Olibe bUjtál hittel, bualommal ... hO(lyan hiheuil
egy Ismeretlen lileknek, - kérdezte vl$zont a HaLil? ...
oh al termmetes volt, hiszen anyám uereteu l
Hiheuem benne.
Gondolj Mt arra, hogy Az, Aki egy nyen 5urdó
nlvet kflldou foldl any~dban neked, mennyivelinkAbb JU.
ret ti8fil. Mennyivel bIztosabban hlhetu teMt Istenben ...
etek elóI kell Jojrnla a hitnek. Alt nem mondhatod, hogy
tegye meg dőbb Isten a csodát veled és uu lán lesI hited ...
Elóbb kell hinned Istenben, mert II H U az a csode eró,
amely, - ha nincs m4s kOralól1 ed, esak egy fl1S.!~1 vagy
egy falevél, azokbó l ls eló tudja hlvnl segltstgedre neked, II fIln"ban is a falevélben ls jelen [evő [Stelll.
Hinni, - merengell maga elé az Ember, .- hogy
lsten velOnk van .ts $eRit ... melyen nelitz ebben sohzOr
hinnI. Olyankor, amikor nincs kenyir, ruha ls kellene
is meleg szoba. H.1ny ember lelkiben mellol1e il kenyu
mtattl gond, aJ ISllmben való hitet I
Az nem 111111, Ha van Hite a Ltleknek, a Hitet salllmi
KOl semml$lrheU meg. A Hiten kereu.1G1 benti " Lé ek
Istennel. H. van ill Urban Hited, .kkor !....sod, hogy nem
• tUte<W;r! jőnél II Földre, sem" kc.nyérirt ... nem utrt
lettil ember, hogy legyen, aki a kenyeret mellegye vagy
a Tuh4kat leRyen, aki elviselje, hanem ellyes-egytdül a
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!clkedtrl lőnil ... il tesI és II .eny~r vannak II Uld(jI;l1.
A Lélek pedig az lsten vU~lIa, az lste n ol"Sállil az em~,..
ben. Ezt kerud először, ezzel foglalkou60I... 111 lsten
orsz4g61 keresd, il lelket ~S lInnak Igawg'! I al lsten
Su:retetét ... akkor II lObbi dolgok, II kenyér, II ruha mind
megadaln"k neked.
~ il ke nyér éi il ruha és télen II meleg uoba il leg.
elsó ts Jesfonlosabb életszükségletek, - aggodalmaskodou
ilz ember. ~hesen nem tud az ember Istenhez lm4dkolni
és hIdeg Szob<lban nem lehel Istent neretnl ...
Nem I!rtetted meg, amit az elóbb mondtam. A testért
van il kenyér. A lest pedIg nem önmag4trl Viln, hanem
il Ulekt n. Teh41 végeredményben mInden il Ulektrt VIm,
- a lesI, II ruha, il kenyér... legelső leh41 il l élek ts
ilnnak dolgai. A Lth~knek pedig legelső és [e!lutols6 ts
egyetlen szOkséglete lsten és lsten OrsI4g.. és az Ur Orswganak IgaZ$.1ga, II Szeretet .. . At elóbb magad 15 bei~meT
led, - v4layolr gyorsan " HalaI. Legel6s:roT lehAr gondoskodj a Lelkedről, gondoskodi a lelhd s14m6ra Islenblm
valO HUroi ... és «éri Isren gondoskodni fog neked, a mindl'nnapl kenyérről . .. és minden egyébbról.
Au mondod ezzel, hogy aki Istenben hivő, annak
mag4nak nem kell dolgowl" kenyérért, mert ugy küldi
nül lste n 1 .. KI mondla eU 1 ..
Aki ezekel mondta, AJ. úgy élt, mint a liliomok , m~,
amelyek nem fonnak és mégis sJ.I!p ruh4ban vannak. Ugy
th, ahogyGIl a madarakról olyan botjosan mondorta, A
madarak nem s~n .a"ak , nem ve. nek, de a li Mennyei
Atyá.ok azokat mégis eharrja ... Hogy ne tar'ana el benne'eket, - mennyivel dr~g4bbak vagytok II NekI , II madarakn4l r .. Csak blgyjetek Benne. Nem azt jelentI u, hogy
\I ne súntwtok es ne dolgoua.ok. Hogyne kellene doISWnotok l .. De u; bhm orst~ga legyen II legebó dolgotok.
lsten legyen a legelsú utlkstglete az embernek ... a .Obbl,
a kenyér, a ruha a m~sodlk gondotok lellyen. Nehogy
azt higyjélek, bogy lsten ellensége a testnek I _ Még csak
az kellene l Hiszen lsten teremIelle az emberi teSlet és Az,
Aki a testet leremtelle, lól tudja, hogy annak szüksége van
meleS lakaróra és eledelre ... de jusson eszedbe a dió.·.
Az ember ko.bev~gou, Igen a dióból nem leso dió,
ha nem eró. a klllsö zOld burok, _ a Ulek sem fellOdJk U,
ha elsor.,.d a lest ...
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Óh ~vkll4t6 ember. MCRhu .. földi ncmetddel ntu:1
nem IIZ Enyémmel, - v4QIII el .n ember szavait /I HII~l:
- Hdl neln "ened és>:re, hogy h .. ninc~ dió, akkor nincs
szükséll II bll ~ r~ Hm 1 Ha nem születik elóbb II Itiek,
"kkOI' nem null:!lk tesi sem I . . A Ll:lek u első, mUl érl e
van .. tUI és II testért eaytb minden, tch', II Ulek Slük.
séslete lU első és h.. CZI meRadod " l('lkednek, Ilkkor
ISlen lS Im.-gadJII. " s~(\kséges dolgoka t (I testednek
Ne haTogudI, - mamlt.. szégyenknvc u Em ber, _
CIIY pUlllllalrll dveulettem .. HII1.t1 uemQvegél.
Nem csod6lkolom, - szólt klengeSllelódve /I HaMI,
- meri n41/11ok embereknél/l kenyér, /I ruhil! és minden
moÚ szllks{:!llcl előbb helyen 6.11 mindennél. Isten IIZ utolsó
helyen v/ln IIZ emberek életében.
Dc lbSS.\n, amin I fogy az Idő és lellk IIz élet, mind.
ink.!bb kud háutrbe uorolnl /I kellyl:r és közelebb, elő
ttrbe nyomul II lsten éli egy.u~ . a~tall lsten, _ Aki a
Földön legutolsó volt az ember nemében... az 1I10lsó
ó r6b.z!n , amikor nem kell mar a kenyér az emb~rllek . ..
a haldokló ember Istell utan fog kiáltani, Islen log kelleni
akkor, elll'edül u embernek ...
Lslen, - Akibell hinni kell, rebegte az Ember. Aztan
hosszu Iddg hallgatot!.
A Halai tOne meg a csendet. Igen, euel ft Föld fOlé
emelO Erővel, a Hittel, el lehel kezdeni mindent. Ne Itll,
CSIIk higyj, - enel el lehel kezdeni az élelet, dc csakis
e:ucl lehel. Ne féH, aak hIByl, eud ellndulhal$Z éjsl8h,
.- vlhSgílanl fog benned, neked. Ene l e!lndulhatsz boldog,
ságol keresni, de csokis eue! is a ~1lt1el Wuan Jnrlulhalsz
meghalni, meri a HJt Istent mag.il idézi iletedbe . .. Isten
p.:dig Minden.
Az Ember újra megs~ólah, Tudod, 1"I.in mtg il (oldi
dolgokban könnyebb ill liThon hinni, - hllfleffi mikor II
megh ll l<iS'1I kerül a sor, akkor II legnehezebb hl11nl. HIt", I,
1101ly van elly UI a meghald! ut.in ts, halil' nem a res
IiŐtitség al " .Mdslk Vil'~', "melyról csak " Hl! baJ,!!!.
Nekünk embereknek a Hit 5ejtclmes vll.ig" ts ennü"
vll6gllak ch'eulésc. _ egyet Jelent. Ezérl r~lilnk hinnI, h6lha nincs il Hit mOgót! semmi? ! V.... gy poldIg sOlI';ISt!g
vdr ot! lúl J •••
Gyerekes I~dós vagy Ha egy "'8\:n meghalt embe,..
nek • CIOntkoPolly6J.'vlIl egy uoWba lennének, t\i!lntl.1161,

- de u~r1 (tIeJem nelko1 viselsz el!Y Ilyen kopony4' most
nenltse megIJeszt. de nem jut eszedbe Ulnl, ha egy IsmefósOd nya.
UrOl .6d nevel ... IllY vlIgy a Hltrel Is. Fél$z hinni, meri
azt hlued, hogy II Hu ennek II vtl6gllllk IIz elvesz lbo!t
jelenti ts nem tudod, hOIlY /I Hit al életedet tartja ts menti
meg, épen akkor, amikor IItl hlsza!, hogy elveSlletled IIz
életedet. Hogy ne félj /I HIt vl!4g6tól, megmutatom egy
ls a nyakadon. A csontre! villanó fogainak

történetben, hogv ml van II Hit or51'1I61111 1< halAtaln beIllI.
Akkor történt ez ls, mikor az Isten llek Fia, II FOld6n
JAtI. Na gy !Ir.ts, zokoS,b verte fel eRY templom gondnoo

k6nak házAI, meri gyermeke, 12 tves kis lány", hlll.tl.in
volt. lecsukolI uemelben már örökre l~ródnl kéuúltd:
az élei ablllhl, amelyeken 61 il lélek su.kotl ebbe a vllAgba
kinézni. HI6ba könyörög egy szőttl cuk, II siró anya, II gyermek ajkai, min i a belemetell lomb, nem tudnak
szólanI. Csa k II S1:ive dobogott még halkan, - mindi!! csen'
desebben. kém""'!et, ("'!dalom verdesi a:t apa agy41, az értel.
mél ... bel4tja, hogy ln m4t nincs emberi seghség. Azlán
lelebb ugrott a rémOlet ts a fájdalom ts a szivét kucltl!!';
kiml!letlenOI vern i ts a szive az embernek, menekOlnl kev
dell az ütések elói ... l!peD a z nap beszl!l tek a templom'
gond nok nak arrol , hOll y az a Jézus, akit kOvetOJ lsten FIáMk
blvnak, lU l.6t a faluoon ts betegeke t gyógyit ... Mint a
nyil, amelyet kirOpite!! !Il IH, úgy repOI'!Il aIN! nive JI!ZtlS
ul6n. lihegve roskad eIt le, kOnyOrg&e ŐS$1efogva a UI
kue, Uram, jOjj h6umba, mert az tn leányom hal.6].6n
van . . . ts nekem egyetlen egyem ... JOjJ, vesd reá keze.
Idet, hogy meggyósyuljon és é ljen ... 1!5 nézen ra hlltel,
reménysl!ggel az 15ten Fi4ra. Jézu s eUndul ... de aUg t~·
nek esy nehány h'pisl, futva jönnek a hirhozók a templom·
gondnok házától, Ne fáraszd os Mesteri, leányod meghall.
Az aIN! leroskad a poroo. .. vése I Elkéset! ... Ma}dnem
l!1ettelenül fekszik II fOldön.
ekkor feléle fordul az Istennek Fia ts a vll6S leg·
tl'.rmeszetesebb hang~n eZl mondla, Ne féli. csak higy) l
Es az aIN! 1 . .. A vil.6g legtermészetesebb mowulat.6val
bólint rú , Hluek I Milyen kQSön6s ... IUtlla, hogyagyer'
meke halon. - hluen most hOlll6k hirill _ ts mtgum
ktl elk~ik. Nem Iéi, nem esik k'!tseSbe, miÓta ezt a n,!gy
V,Ót hallona, Ne ftl), csak higyj I MeSérteUe, valami killOo
nOS módon, hogy htennek minden lehel$llges ...
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MeR<I!rhznek. A hoiz tele van mAr II slrat6kkol. IUjuk

nng ,~ZUS I Ne '[rjatok! Nem hah meg. _ tuzl ho~
csendeHo, - csak dls.ik. Erre meg nevellek , _ akik az
elObb ml! sirlak. Az ISlen Fia pedig bement II uobiiba,
ahol II ha ott fekíldt, megfog,,, II le.toyko 1r.u~1 ts szóHo
tOlt4 ' Lányka, - mondom , - kell ftl. & - milyen Mjoo
san m.radt megOrőkitve sumotokra a s"entlrAsbao, _
vluzotért II !dnynak II lelke és Idoh u IIpyon és vim."
adta ,zOltlnek II halottat tlve, u Istennek Fia.
KönnyekkelleJlek meg IIZ Ember szemel, amig il HalA]t
hangau • . Dil szépet me~hél, de Jó UI em~'nek haUanl,
- de olyan lehetetlen eu elhinni, hOGY Ilyen megfOr.
ténheUk .••
Megint nem II Halál s.zemtvel nézed mllgad. A dióhoz
tér/Onk vissza ufra. Nincsen'e tlő O$szekOUetb IS diófa és
II dió lesbenIÓ része közöl! 1 . . . A finom tuk h4l6uua,
amelyen hrenlQI életben t~rtj~ gyümölcsét a fa. H.tt olyan
hthetetJ~n u , hogy bten, aid al; emberI lelke t ft tnnel ~gy
földI életre 05szehpcs()lta, e~t a kapcsolat ot felbontsa ~ újra
helyrdtlituo1 . .. Al Ö Fr.tn keresztQI blen t~1te ed, Ist~n.

nek pedig nem több a lelkel a testhu viSSHkapcsolni, mInt
n~ktek villamo s J.tmp.ttoltba az IIramot bdekapcsolni.
Ilt~nnek valöba.n minden leh~ tsél!es és semmi sem
lehetetl~n . - kérdezte kételkedve u Ember 1 ...
ErtS<! m~g. - szólt ~~ Emberre a ~laI4l, - amInt az
anyagI vU.tg felett 1111 lsten, az Örök Lélek, AkI ezl a viM80t
éldre hivta., úgy a. fizIkaI 'örv~nyek feleH egy lelk i vitáR
törv~nyel IIHanak, amelyek felbomhaU.!!k al alsóbbrendű
törvényeke!. A földj élet lelett ....11, a földj halill törvénye.
A hallll felett pedI!! az Orök Elet törvénye. A földI életet
meg5emmlsh i n ~!etnél erősebb halil! .. . de a hat.tlt meg·
semmisIti a milli erősebb Orök r:let. EleHel a magasabb
rend(! erőkkel lsten mindent meglehet, amIt mi lehetetlen"snek larlunk, amig a maguabbrendü e.6Ice t nem ISlQerjiik.
I~n I Aki a. v~1 teremti a hegyekben, Al lle ludua
kinyitni egy utat 7 ... Es Aki i l l érteJmcl adta alakatosnak,
hogy annak KgilU,go!vd lakatOl kwltsen. - Al ne IUdná
kinyitni nl a lakatot 7 . . . Aki a Idket ter~mté és a lesto:!.
Al ne tudn.t vbnakapcsolni a testhu a lelk~t 1 ..
Slent FlAn kert.$ztot ut il halott tbrentts! ls aztrt
engedte meglörténnl, hOIlY 11 emberek ne ftllelek, m~8
a halAlban se féljetek Benne, il Mindenhatóban hlnni ...

