Alázatosság.
J~I,

de sok erót ftdl<il nekem Halóll Soha nelll ludom
neked meskOszOnnl. Milyen IllÓ' lS a vl16g. az tlel, a FOld
é$ III ember a Te uemdddel nézve. A Ióthaló dolgok
mögOlI klOOn1akozlk egyeSén tlö vlI6R. A Lélek vlLtga.
Most mór vl1ósosan l"lom tn ls, amIt alil! trt~lI~m, mIkor
elöswr mondtftd, hogy II. Ltlekért van mInden ts a Lélektrt
történik mInden. Hogy a Ltlek, amely mIni csira meS van
",z ulszl11011 gyermekben, a IOldl é!(';tben, teljesen klr~JI~tt
Lélekkt trJen.
ÓriilOk, hogy benned vtRre r"találtam egy olyan
~mberre, ilki megérti, hogya Ha161 nem az elmul"sról,
hanem III EletrOI buzél ... De mos! gyors",n haladjunk tovább, mert "'tod, delelöjtl e!h/lgylll már a Mp lóval ts es.
Itre neked ls hna, - fOldl l/lkásodb4, - kel! menned.
Eslig a velem való bestélgetésedet bt kell leiezned.
PedIg mtg sokat szeretru!:k ktrdeznl Töledl
Ne !!Okat akari kérdetnl, - hanem csak IIIOklll.felelte a HaMI, - amelyekre szükséged van ahoz, hogy
amikor II tested tiete összetörik majd. mint II 101M héja,
IImelyb61 vl1ágra jön a kis liÓk.mad,ir, - hogy akkor ép
és egtszséges Ltlek ltgy már. Mert Rondold el. hogy elóbb
tOrlk el a IOjáS vékony hél,!. mlelóll teljesen kifejlódoll
benne a kis madár J ••• MI lesz !>eIólI'. 1 ...
Nyomorék mad6r, - lal. - vagy halott.
Uuxl a Lélek ls Igy jojt, ha nem készül egwen
Lélekké, akkorra. amikor III idő lejár ...
Most olyan szigorú v/lgy HalAl. Keményebb a szavad
mini eddig, - nézett a HIIMI arúba 5zemrehiiny6ssal
az Ember.
Nem szigorúbb a hangom, CSIIk te trzed annak, v61111:<oh komoly megfonlol4ssll1 II Hal61, -- meri most
trketlQnk II fordúló ponthoz. Most
majd végleg el,
döntenI, hogy Ltlekkt akarsz'e egtszen \cnnl. vllgy nem
lépsz továhb m4r hllnem mllra<tsz IIbban az "Ilapotban.
amilyenben eddig vole4!. oe gondol! arra ls, hogy 1d6d,
mlnd.:n 6rltban letelhttik) ...
Nagyon kimtIetlen vagy hozz"m mOSI Hal",l. Egétle n
sarokba llorilSZ Eddig olyan kedves lanl!óm voll6.l, most majdnem kényszerit",,,1 akaru arra, hogy a Tc szc'
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mdddd niuem u iletet is kivlolt magamat ls (jgy illek,
mintha mAr nem i! volna testem.
Ha 16 lanitód voltam eddig, - akkor most jobb vllllyok
hou6d , mint eddig. Lehetetlent senki $em kl>'4" tőled. en sem. De most jól sloritsd sumedhu II Hal6! snm'
uvegfl, mert, ha úgy 'al.!ilkozom maid veled., .Idd,',
hogy boldogtalan 1&1< laul, aHor altn teszel majd iUvn'
reMny4st nekem, hogy miért nem voltam még sUganlbb
hozdd.
Mond meg nekem , hogy mikor lesz ez al tn vég.
6rlom 1 •••

Ma még nem mondhatom meg, - III Ur nem
engedi meg.
Mltrt nem mondja, vagy mondatja meg bten min.
den Idnek, hogy meddig ti II Földön 1 ... Akkor tal6n iob.
ban ktuillntnek a .M6slk (:Ietre" az emberek 11
Bölc;sen van n Igy, hidd el, - felelle /I HalAI. Nem
kwiilntnek II .Tulntlkali Vil4gra" jobban az emberek.
Amig mesne lenne utolsó őrájuk, nem törOdnének "tit.
Vagy e folyton velő r'lIondol6s e nyugelmetobt VEnnt tI.
Ntm tudna ktszülni a Itlke ttk nagy ftltlmében ...
His.ze.n igy ls félnek a meghal6stól az embertk l •.•
vettUe közbe az Ember.
Igaz, - de magukban mégis mindig kIjjebb tóIjAk a
hal6rklEjtt !óldi életoknek ... v.tlog.. va ts.znek. vigy .,.,m
<!:Untk bizonyos t6p16lékokat, hogy 8u/l1 megnyultwIr. /I Fól·
dön tartőzkod'sukat ...
mégIs h'nyuor történnek v6rlltllln esetek. - egész'
mondtIl .uomon1/1n
ségesek milyen hirtelen elmennek az Ember.
De azétl sem adja ludt'ra III Ur III embernek haMI ...
ór6jAl , meri ha tudn' ts !éltltmMl készírlódoe 15. ennek
nem volna tts.zta értéke, mert kényszer volna bennt:. Mond·
Iam m6r ma neked hogy oz emberi lélekntk Isttnhcz, II
MIndenség Ldkthe~ voló viszonya nem lehtt m6!. mInt
tlsua ~trtttt. l élekké alokulnl stm félelemből. sem erŐ'
szakos ktnys.zeritéssel nem lehet. MUl ha meg5Zünlk az
er6srak, vagy a ftlelEm, mtg.!n Ol ember. akii II (tltkm
hajloII, vogy az eronak ktnyszerlltll , - rneg.tll. '~Iuton.
De ho v6l1yból, mellllyólódtsbóllndul el Ltltkkt Itnnl, akkor
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CI ls
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az dóbb Holti, hogy ntm k6zl1 OU ur

o holA1Q noplAt senkivel, - Igy mindenki ut mondlo,
hogy mtg rAt r, v~n, VQgy lesz mtg Idele UI~kkt feJIOdn l
ludtAro odv~, tptn
lehet ~l o pllFOldnek. TeMI

..

m~R;ndul,
'!;-"~~,:~\~.mt!i$
vi .tgbo kertlh,

, mint ft I~lke. H~ ez
lesz
lj orrft, hogy ktultse
mog6t
Ol .r~RI Portokro· , EZ
magAnok ftz
~$ l Slen eZI okari~
l.twl, hogy ol ember mil okar
mago tleltvel lennI1 ..
Islen senkit sem fog en~szokkol a Mennybe hurcolni. Odo mindenkinek m"g6nok kell dgynl ts okornl. És hi!
valaki "kor, - ozl lsten oda ls segltl. Most mAr remélem
megérted.
Igen. ~ÓVft[ Olt mandollod, hogy o SIobod oko ralOI
o váJOs.J:IAsro, o döntésre, ISlen ol embernél ebben ls érin·
letlenl1\ hogyla, - mondo!!o ol Ember.
Igen, - Idelle o HolA\. béri mondlam, hogy neked
ls el kell döntened o halAI uMnl sorsodat mosl. Mert ho
ozl mond"t16.m , hogy nincs h.itro löbb o földi életedből,
minI ('gy óra 1 ..
Cuk onoyll - klaholl ol Ember fehérre vAIvo . ..
Ige n.
Csa k egy óro 1 .. Hua sem mehe lek mAr egy búcsú
szóra 1 ..
Nenl,l
Az nem lehel. HIIMI Itgy velem kivtIeIt. Ho mM
ennyire Ismeretségben vogyunk és ló volt.tl eddig én hozl
Uim, - engedj C$lIk elly.két napig m ~8 szabadon en~m.
Ne 101llon meg még h~hilO$an kEZed I - Ugy jó, tedd
meg. Ellnh!utkn mtg sok dolllom hlvatolomb.cm ts otthon ...
Nem lehet. Isten poroncsa nem sumélyvAlogotó.
Ilyen ulgoru vagy 1 ..
Tudtad, hogy minden órAbon bekOVelkc.hetlk, mitrt
ktslekedttll ..
Az Ember fogol ös..everódtek, _ cuk egy óra. M'S
elOk cgy óra ts u1.tn ... véRe mindennek.
A Ha!.!1 most csendl':sebben 51611. Utad, cz a "agy
lélelmed mUla t ja, hOlly még mennyire nem vogy Lélek.
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Csak .4d Jle:ntettem, hogy magad II be16sd, hogy meny.
nyIre kénole.tlen. vagy b az ulOIJó 6r4ban sem arra gon.
doIt41, ho8v • lelked milyen 6l1apotban t.14U. III utolsó
~., hanem a 1..0156 dolgaidra. A~t mondtad nagy Wel.
medbe.n, hogy vtge mindennek. MInek lelt volna vige 1 ..
A nevednek, a rangodnak, az embert .n;or.t yonQo.loU:,
II hlv.t.lodlUlk vige lett voln. a le mmodra. H4t u vagy
te1 .. Egy név, egy raog. egy 411u valamelyik hiv.te!.

ball 1..
Az Ember ezalatt, II nagy meglltdtst61 klmerilllen
plhegtll. Nallyon megvbelte .u el6bbl pen::ek b.14los féldme.
Hogy ennyire megrémült, m0i5t nagyon szl!gyelte. Ik ul
lS rellsmerte, hogy mennyIre készOletlen mtg II lelke arra
ft IlIoh.tos utra,
amelyre úlIY lehet, hogy II kövel.
kező 6niban mAr el kell indulnia. V.laml összetOrt benne.
Erede, hog y IIZ ember nem u, aminek kivQlr6l 14tszLlc,

hanem épen az az ember, ami nem "tnik. Egyediil a Ulek

n ember ts minden egyéb, n embernek a neve, ll. cime,
a fog\alkoz6sa mind csak klvnlról van rd rakva, mintha ll.
ruh4!a volna ll. Léleknek ...
Jól érzed, - nólt, hanp'an folytatva at Ember gondolatait aHal4l, - mikor Én leszedem a falusi emberről
a kO<!mönt, a minlszterról a kegyelmes eimet, a
ról a rongyos ruh4t és a rongyos sarUt vagy a kir4 y tól
a korONit, lIkkor mindenikból csak II Ltlek marad meg.
Egyfo.-min lélek, elm nétknl! Ltlek ... bn1!6s vagy bűn/)d;nó
Lélek ... Erre kellett volna gondolnod at előbb.
És hogy mi volt a FOldOn vagy mit végu:II, milyen
feladalot teljesIleIt, - az nem tesz a lelkek kOlOlt külOnbséget 1 ..
lsten elOlt nincsen szemétyv.tlogal4J, - szólt ujra
a HaMI. (M,k a lelked I6bMJ.tra néz Istennek szeme, lIhol
letOrillhetetlenQI fel van irva olyan Ir.t$sal, amil CSIIk IsIW
illeme tud elolvasni, hogy amig ll. Fokkln Jilrt61, - hogyan
él mit teltél1.. Szereltél, gyQIOltél1.. _ csak a Ielbt
néll Istt.n. Hogy hol sruJettél és kl volt ll. '0Id1 a~d és az
tdesany.td, _ hogy puha p.tm.tra hajtollad-e a feted vagy
nyomo.ús.tgos vlJkÓbaD !Ulma volt ll. fejed alJa, - az mind
dmarad tőled ... lsten eJt CSIIk a lelketek meSy. Arra
(1000011 soka t, hogy te Ltlek vllgy ts De ttveud 6Jsle
magad ll. kQIs6ddel. Gondolj viuza csak a dióc. v~
amit"ól al elóbb besztltünk. ll. maddrflóllrll. Vésutes
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volna, h. Il diO 6ssuttveutllné mag" II ~ldburoldtal ta _
mnndCID' I dió , én csak bu rok va!lyok ... lIBY II !tIbEti
dől! 411ó mIltUrkft azt mondJa, én 1\ toUs héja vlIgyok.
1861, hogy II klkC'.lésJg v~ö6Je IIZ II vékony héj és
mi lyen clmekkel Ls yolJla tele Irv. klvQ lröl II kis tol4.nak
fehér héJa, - lehetn e arannyal bevonva, - mégis, mint!
InUbl! kialakul benne 1\ kls madArk., 11111141 Inklobb elkOJ6.
nGlnek egymAstÓl II toJAshéJ ts II mad&rlca.
"éllQI ls Sle>
métrt kerO I .. 10J" MIII. hl4ba Irod fed II véren
tol6$r. nt , hogy lIa lamb vagy Ilk IIkukéra, hOIlY .......
marad mindenikben az, IIml benne van. KlvOlrOl b4rmlt
ls vlsd " mll8adon. - legyen lU elm vagyaranyruha, _
• lényeg u, hogy minden kOMlói fOggetltn01 te Ulelt
vagy. Erre gondolj soka! . .. & hogy lsten CS4k u t fogJa
l1 étnl, ami II lelkedben van.
Isaud VIIA teljesen. - 5z6!! mél yet sóhaJtvII az Ember,
!ll ~rlclmem ls IllY mondjo ~ m~lIls ml~rt VGn OZ,
hogy o~ ember mall~be, az életébe oly nfhfZelJ fogadja be1 ...
Mert nlnl;Se:n ol~zaloss.illa . Vo ll ellY c:sIl1OIl~u a FOkICm
ellyuer. KopcmlkuSlnok hlvl4k , oki II lJeprendu:erre vonalkoző lell~dl'.ltsc ivcl vn~lIhlrll emberrl~ lelt. De Onmag~ról,
mindiII II legszerényebb vélem~nnyel volt. Mindlll az uto[liÓk
kOzé sumitolIe moll41 .
Bar~tol IOkszor val6Slig!lel r~l~madtak enel , Miért
tartod te ma!lod olyan ktcslnynek, mini o lobbi em!)(r,
hluen te vl1.tghlrtl vagy 1 / .. .
Kopcrnlkuu: erre lut felelte , Csak embe~k ,zem ében
vagyok nallY . Istcn lume clött ~n Is I'p oly klcsJny vagyok,
mini a tObbl pors~em, mer t ISlen elon nilles nemélyvdlo·
gal~lI. Es II frlluenburgl uékesellyh4tb.tn levő IIlrla feleli lS
u II slrlelirat ~Il, melyel mtg li malla Iri meg hal41e flótt,
. Nem kérem a kegyelemnek att o m~rlékél, amely P411l11k
[uton out,ly réu(jI , _ Km IIzt, amelyet Péter kapott. én ~ k uért az Irgalomért kOnyOrgOk Izlvemból, a mellyel
u Ur a latrot kegyelm ébe logadte /.
Utad, _ ez az ember cSIIk Léleknek tartotta mag"t.
•
ami I~nyegében volt.
Mellllégycnl16 I I a14ut0ss.6ga, _ mondotta I I Embu...
lUny fmbtr t4:veuti OSSu 6nmag.tt, lényeflét a kalsc'lével,
' 11456val, ra nglo:bést!vcl ~dlg minde n !OldJ e16ktlOSt g I!s
Ilagyl4g , m~ 1I nagyobb el6kelőség leli, ha oZ ember nem
.. kar mh lenni, ml" t. _ am i lsten uemében lll, Lélek.
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