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A szabadság az egyik legalapve‐
tőbb emberi szükséglet, és elidege‐
níthetetlen emberi jog. A 
történelem folyamán emberek mil‐
liói haltak meg azért, hogy védel‐
mezzék vagy visszaszerezzék 
szabadságukat maguk, családjuk 
vagy nemzetük számára. Isaiah 
Berlin filozófus a „Kétféle szabad‐
ság-fogalom” című előadásában 
megkülönbözteti a negatív szabad‐
ság és a pozitív szabadság fogal‐
mát. Előbbi azt jelenti, hogy 
szabadság valamitől [„freedom 
from”], utóbbi pedig szabadság va‐
lamire [„freedom to”]. Mint látni 
fogjuk, a keresztény szabadság in‐
kább a pozitív szabadság fogalmá‐
val azonosítható, és ebben rejlik 
értéke is.

A keresztény szabadság tehát nem 
politikai vagy szociológiai foga‐
lom, hanem olyan életút, mely bár 
szabályoktól és kötöségektől 
mentes, mégis felelősséggel jár. A 
keresztény szabadság kiváltság, és 
ez ad alapot az őszinte szeretet 
megtapasztalására. Ebben a tanul‐

mányban ezt a gondolatkört fogjuk 
megvizsgálni.

A keresztény ember szabad
„Ezért álljatok meg abban a 
szabadságban, amelyre Krisz‐
tus megszabadíto minket, és 
ne engedjétek magatokat újból 
a szolgaság igájába fogni!… 
Mert ti, testvéreim, szabadság‐
ra hívaatok; csakhogy a sza‐
badság ne legyen ürügy a 
testnek, sőt szereteel szolgál‐
jatok egymásnak.” (Galata 
5:1,13)

A Galatákhoz írt levél központi té‐
mája a szabadság, mivel az oani 
keresztények kezdtek visszatérni a 
törvény cselekedeteihez. Pál apos‐
tol ezt a „szolgaság igájának” neve‐
zi. Nézzünk meg egy példát! 
Bizonyára minden olvasó láto 
már olyan kutyát, akit a gazdája 
bár pórázon vezete, mégis ide-
oda ugrált, rángato; fegyelmezet‐
lenül, nyugtalanul, sőt agresszíven 
viselkede. Amikor ilyet látunk, 
megállapíthatjuk, hogy bár a ku‐
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tyán póráz van, még nem vált en‐
gedelmessé, vagyis a természete 
nem változo meg. A hiba persze 
nem a pórázzal van, hanem a ku‐
tya viselkedésével, és ez a problé‐
ma valójában nem le megoldva. 
Ehhez hasonlóan sem a zsidók, 
sem a keresztények nem változnak 
meg a törvény „pórázán”, a termé‐
szetük olyan marad, amilyen régen 
is volt.

Más egy szolga és más a házigazda 
fiának az engedelmessége, aho‐
gyan Pál erre rámutato:

„Így mi is, amikor kiskorúak 
voltunk, a világ elemei alá vol‐

tunk vetve szolgaként. Amikor 
azonban eljö az idő teljessége, 
elküldte Isten az ő Fiát, aki 
asszonytól születe a törvény‐
nek alávetve, hogy a törvény 
ala levőket megváltsa, hogy 
elnyerjük a fiúságot. Mivel pe‐
dig fiak vagytok, Isten elküldte 
Fiának Szellemét a szívünkbe, 
aki ezt kiáltja: Abbá, Atya! 
Azért nem vagy többé szolga, 
hanem fiú, ha pedig fiú, akkor 
Isten akaratából örökös 
is.” (Galata 4:3-7)

Egy szolga azért engedelmes, mivel 
ez a dolga, és valójában nincs is 
más választása. A fiú azonban más 
indíatásból viszi előbbre a háztar‐
tás és a családi gazdaság ügyét. 
Neki szívügye a dolog, ezért utasí‐
tások, parancsok nélkül is a leg‐
többre és legjobbra törekszik 
munkájában. Ugyanígy a fiúságot 
elnyert keresztény is szabad, és 
szíve tiszta indíatásából mozdítja 
elő az Atya érdekeit.

Tényleg teljesen szabad?
A bibliai válasz röviden: igen!

„Mert maguk a körülmetélke‐
deek sem tartják meg a tör‐
vényt, hanem azért akarják, 
hogy körülmetélkedjetek, hogy 
a ti testetekkel dicsekedjenek. 
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Tőlem pedig távol legyen, hogy 
dicsekedjem, hacsak nem a mi 
Urunk Jézus Krisztus keresztjé‐
ben, aki által számomra meg‐
feszíete a világ, és én is a 
világ számára. Mert Krisztus 
Jézusban nem ér semmit a kö‐
rülmetélkedés, sem a körülme‐
téletlenség, csak az új teremtés. 
Azoknak, akik e szabály sze‐
rint élnek, és Isten Izráelének 
békesség és irgalom.” (Galata 
6:13-16)

E versekben Pál két életelvet ha‐
sonlít össze: a körülmetélkedés el‐
vét, ami a törvény teljes 
megtartása iránti elkötelezeséget 
jelenti, és az új teremtés elvét, 
melyre vonatkozóan azt a figye‐
lemre méltó megjegyzést teszi, 
hogy ez egy szabály. Igen, a Krisz‐
tusban való új teremtés egy sza‐
bály, még pedig az egyetlen! Ez 
önmagában elegendő ahhoz, hogy 
az újjászülete emberen „békes‐
ség” és „irgalom” legyen. Ki az, aki 
ennél többet kívánhatna magá‐
nak⁈ Isten békéje és irgalma az az 
áldás, mely már ma is jobbá teszi 
az életünket, és az örökké tartó jö‐
vő távlatát tárja elénk. Az Isten 
Szelleme által vezete emberek 
már nincsenek a törvény szolgasá‐
ga ala.

„Az Úr pedig a Szellem, és ahol 
az Úrnak Szelleme, o a sza‐
badság.” (2Korinthus 3:17)

Ez akkor tényleg azt jelenti, hogy 
mindent meg szabad tenni? A 
Szentírás válasza sokak számára 
megdöbbentő, talán még megbot‐
ránkoztató is lehet:

„Minden szabad nekem, de 
nem minden használ. Minden 
szabad nekem, de ne váljak 
semminek a rabjává.” (1Korin‐
thus 6:12)

A szövegösszeüggést alapul véve 
láthatjuk, hogy Pál pontosan a sú‐
lyos bűnök kontextusában beszél a 
szabadságról, a válasza mégis: igen, 
mindent szabad! Azonban máris 
hozzáfűz egy gondolatot, melyből 
látható, hogy nem vad anarchiáról, 
vagy más romboló szellemiségről 
van szó. Nagy a különbség a sza‐
badság és a szabadosság közö! Ha 
például a szabadságommal máso‐
kat megbotránkoztató módon élek, 
valójában nem használok az el‐
nyert áldással.

„De vigyázzatok, hogy ez a ti 
szabadságotok valamiképpen 
botránkozására ne legyen az 
erőtleneknek!” (1Korinthus 8:9)

Ez a szabadság sokak számára ne‐
hezen bevehető, sőt egyesek sze‐
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mében szinte félelmetes lehet. A 
felekezetek többségében igen fon‐
tosnak tartják a belső szabályozást, 
a szervezeti elrendezéseket és a ve‐
zetők útmutatásait, melyek azt a 
célt szolgálják, hogy a közösségben 
rend és erkölcsi tisztaság legyen. 
Vannak gyülekezeti méltóságok, 
akik a szabályok tömegétől remé‐
lik, hogy így a közösség majd az 
egyenes úton jár. Mintha csak azt 
feltételeznék híveikről, hogy alap‐
vetően gonoszak, és csak lesik a 
lehetőséget a rosszra! Nem kétsé‐
ges, hogy sokan reegve gondol‐
nak a szabadságra, és ilyen 
aggályok merülnek fel bennük:

• „Ha nincsenek szabályok, el‐
terjed az erkölcstelenség!”

• „Szabályok nélkül eluralkodik 
a káosz!”

• „Közösségünk szégyent hoz 
Isten nevére!”

Bizonyos, hogy a teljes szabadsá‐
got a legtöbben kifejezeen veszé‐
lyesnek tartják. Azonban ne 
legyünk felületesek a Biblia olva‐
sásakor! Olvassuk el még egyszer a 
szabadsággal kapcsolatos ihlete 
gondolatokat, és találjunk választ a 
következő kérdésekre:

• „Hol mondja az Ige, hogy egy 
szabad kereszténynek meg 

kell tennie a rosszat?”

• „Olvashatunk-e arról, hogy a 
rossznak soha, semmilyen kö‐
vetkezménye nem lesz?”

A keresztény szabadság nem men‐
levele a rossznak, hanem kiváltság 
a jóra! A Krisztusban való újjászü‐
letés éppen hogy megszabadít a 
rossztól:

„Azt mondta azért Jézus a ben‐
ne hívő zsidóknak: Ha megma‐
radtok az én beszédemben, 
bizonnyal az én tanítványaim 
vagytok, és megismeritek az 
igazságot, és az igazság sza‐
baddá tesz titeket. Erre azt fe‐
lelték: Ábrahám magva 
vagyunk, és nem szolgáltunk 
soha senkinek, miért mondod, 
hogy szabaddá leszünk? Jézus 
így válaszolt: Bizony, bizony 
mondom nektek, hogy mindaz, 
aki bűnt cselekszik, a bűn szol‐
gája. A szolga pedig nem ma‐
rad mindörökké a házban, a 
Fiú marad o mindörökké. 
Azért ha a Fiú megszabadít ti‐
teket, valósággal szabadok 
lesztek.” (János 8:31-36)

A megismerés a Biblia fogalmai 
szerint olyan bensőséges kapcso‐
latra utal, ami pl. egy férfi és egy 
nő közö állhat fenn. Jézus i nem 
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egy bizonyos információ megszer‐
zéséről beszél, mint ahogyan sokan 
vélik, hanem a Vele való legszoro‐
sabb közösségről. Ő maga az igaz‐
ság, és a bűntől is Ő szabadít meg 
(János 14:6).

A keresztény szabadság dicsőséges

„Mert a teremte világ sóvá‐
rogva várja Isten fiainak meg‐
jelenését. Mert a teremte 
világ a hiábavalóság alá van 
vetve, nem önként, hanem an‐
nak akaratából, aki alávetee 
abban a reményben, hogy ma‐
ga a teremte világ is megsza‐
badul a romlandóság 
rabságából az Isten fiai dicső‐
ségének szabadságára.” (Róma 
8:19-21)

Ez az egyik legfelemelőbb igehely 
a keresztény szabadsággal kapcso‐
latban. Miért „dicsőséges” Isten 
fiainak szabadsága? Nem azért te‐
szik a jót, mert a rossz tiltva van, 
hanem azért, mert jó a természe‐
tük. Milyen csodálatos világ lesz, 
amikor ilyen emberek élnek az új 
Földön!

Ez a szabadság tehát nem a rosszat 
mozdítja elő, hanem az igazsággal 
való partneri felelősséget hangsú‐
lyozza. Figyeljünk meg erre né‐
hány példát:

„Minden szabad nekem, de 
nem minden használ. Minden 
szabad nekem, de ne váljak 
semminek a rabjává.” (1Korin‐
thus 6:12)

„De vigyázzatok, hogy ez a ti 
szabadságotok valamiképpen 
botránkozására ne legyen az 
erőtleneknek!” (1Korinthus 8:9)

„Mint vele együ munkálkodók 
intünk is titeket, ne vegyétek hi‐
ába Isten kegyelmét! Mert ő 
mondja: Alkalmas időben meg‐
hallgaalak és az üdvösség 
napján megsegíteelek. Íme, i 
az alkalmas idő, íme, i az üd‐
vösség napja! Senkit semmiben 
meg ne botránkoztassunk, hogy 
a szolgálatunk hiteltelenné ne 
váljék.” (2Korinthus 6:1-3)

Őszinte szeretet
A keresztény szabadságban tehát 
nem az előre meghatározo és be‐
programozo tevékenységek kap‐
nak hangsúlyt, hanem a szív 
őszinte indítéka. Nem megszerve‐
ze gyakorlatokon és előírt forma‐
ságokon keresztül közeledünk 
Istenhez, hanem egy megváltozo 
szív várt és vágyo tevékenységén 
keresztül. A szabadság olyan csele‐
kedetekre ösztönöz, amiket akkor 
is megteszünk, ha senki sem köte‐
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lez rá. Ugyanez a helyzet az őszin‐
te szereteel kapcsolatban is.

Végső soron az emberi élet lényege 
az, hogy szeretni tudjunk és szerete‐
tet kapjunk, és ha ezt nem vagyunk 
képesek őszintén és szívből tenni, 
akkor sok fontos dolog egyszerűen 
értelmét veszti. A törvény által előírt 
szeretet nem valódi szeretet, aho‐
gyan egy emberek által megszerve‐
ze és összevezérelt közösség sem 
képes őszinte szeretetet produkálni. 
Akik egy szabályerdőben bolyongva 
azt keresik, miként lehetne megfe‐
lelni az isteni, sőt sokszor inkább az 
emberi kívánalmaknak, nem tudnak 
őszintén szeretni.

Az őszinte szeretet arra indít, hogy 
szabadságunkat mások szolgálatá‐
ba állítsuk. Nem az a cél, hogy egy 
fizete papi osztály legyen ennek a 
haszonélvezője, vagy más vallási 
elöljárók, hanem hogy a kereszté‐
nyek „egymásnak” és embertársa‐
iknak szolgáljanak.

„Mert ti, testvéreim, szabad‐
ságra hívaatok; csakhogy a 
szabadság ne legyen ürügy a 
testnek, sőt szereteel szolgál‐
jatok egymásnak. Mert az 
egész törvény ebben az egy 
igében teljesedik be: Szeresd fe‐
lebarátodat, mint maga‐
dat.” (Galata 5:13-14)

„A rendelkezés célja a tiszta 
szívből, jó lelkiismeretből és 
képmutatás nélküli hitből való 
szeretet.” (1Timóteus 1:5)

„Az igazság iránti engedelmes‐
ségben tisztítsátok meg életete‐
ket képmutatás nélküli testvéri 
szeretetre a Szellem által, és 
egymást tiszta szívből, kitartó‐
an szeressétek,” (1Péter 1:22)

A törvény ala nem lehete ezt a 
fajta szeretetet megvalósítani, a ke‐
resztény szabadságnak azonban 
éppen ez a fő célja:

„Azért azt mondom: Szellem 
szerint járjatok, és a test kíván‐
ságát ne vigyétek véghez! Mert 
a test a Szellem ellen törekszik, 
a Szellem pedig a test ellen, 
ezek pedig egymással ellenkez‐
nek, hogy ne azokat cselekedjé‐
tek, amiket akartok. Ha 
azonban a Szellem vezet tite‐
ket, nem vagytok a törvény 
ala… De a Szellem gyümölcse 
szeretet, öröm, békesség, 
hosszútűrés, szívesség, jóság, 
hűség, szelídség, mértékletes‐
ség. Az ilyenek ellen nincs tör‐
vény. Akik pedig Krisztuséi, a 
testet indulataival és kívánsá‐
gaival együ megfeszí‐
teék.” (Galata 5:16-18,22-24)
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A bibliai időkben a szabadok meg‐
teheek olyan dolgokat, amiket a 
szolgák nem. Ezért olyan élmé‐
nyekben, élethelyzeteben és ta‐
pasztalatokban volt részük, 
melyeket a szolgák legfeljebb 
messziről láak vagy elmondások‐
ból ismertek. A szabadság kiváltsá‐
gokkal járt együ. Ugyanez a 
helyzet a keresztény szabadsággal 
is. A keresztény jellem a Szellem 
gyümölcseivel foglalható össze. A 
Szellem átformáló ereje egy csoda. 
Az a belső változás, mely a rosszat 
nem csupán megváltoztatja, ha‐
nem épp az ellenkezőjére fordítja, 
egyedül Isten ereje által lehetséges. 
A szabad keresztény ezért olyan 
kiváltság birtokosa, melyet szolga‐
ként soha nem nyerhetne el. Olyan 
jelleme lehet, ami „ellen nincs tör‐
vény”!

Szabadság az engedelmes-
ségre
A keresztény szabadság tehát pozi‐
tív szabadság. Nem valamiféle el‐
nyomástól jövő megszabadulás, 
hanem szabadság arra, hogy az en‐
gedelmesség melle döntsek. Nem 
mások tesznek engedelmessé. Nem 
szabályok és törvények kötöznek 
meg, hogy engedelmes legyek. 
Nem a félelem vagy biztonságom 

óvása indít az engedelmességre. 
Nem kényszerít senki az engedel‐
mességre, és nem félek az engedet‐
lenség büntetésétől sem. 
Keresztényként szabadon dönthe‐
tek az engedelmesség melle.

„Ne uralkodjék tehát a bűn a ti 
halandó testetekben, ne engedje‐
tek kívánságainak! Ne adjátok 
oda tagjaitokat a gonoszság 
fegyvereiként a bűnnek, hanem 
adjátok oda magatokat Istennek, 
mint akik a halálból életre kelte‐
tek, és adjátok tagjaitokat az 
igazság fegyvereiként Istennek! 
Mert a bűn többé nem uralkodik 
rajtatok, mert nem a törvény 
ala, hanem a kegyelem ala 
vagytok. Mi következik ebből? 
Vétkezzünk, mivel nem a tör‐
vény ala, hanem a kegyelem 
ala vagyunk? Semmiképpen! 
Nem tudjátok, hogy akinek oda‐
adjátok magatokat szolgai enge‐
delmességre, annak 
engedelmességre köteleze szol‐
gái vagytok: vagy a bűnnek ha‐
lálra, vagy az engedelmességnek 
igazságra? De hála legyen Isten‐
nek, hogy jóllehet egykor a bűn 
szolgái voltatok, szívetek szerint 
engedelmeskedtetek annak a ta‐
nításnak, amelyet kaptatok, és 
megszabadulva a bűntől az 
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igazság szolgáivá leetek.” (Ró‐
ma 6:12-18)

A keresztény szabadság tehát nem 
a bűn mentegetésére való szabad‐
ság, hanem a döntés és választás 
szabadsága.

Sok helyen találkozhatunk azzal az 
értelmezéssel, hogy az szabad a 
bűntől, akit Jézus megszabadíto 
aól. Ez tévedés. Az a személy sza‐
bad a bűntől, akit Jézus megszaba‐
díto, és maga dönt arról, hogy az 
engedelmesség szolgálatát választ‐
ja az igazságra, és nem a bűn szol‐
gaságát halálra. Tehát Jézus nem 
veszi el senki bűnét, hanem sza‐
baddá teszi arra, hogy maga dönt‐
sön a bűnnel való szakításról. 
Csakis így valósulhat meg a sza‐
badság: ha nem vagyunk kötelezve 
a jóra, hanem választhatjuk azt. Pál 
így folytatja:

„Testi erőtlenségetek mia em‐
beri módon szólok: Ahogyan 
odaadtátok tagjaitokat a tisz‐
tátalanság szolgálatára és a 

hamisságnak a hamisságra, 
most úgy adjátok oda tagjaito‐
kat az igazság szolgálatának a 
megszentelődésre. Mert amikor 
a bűn szolgái voltatok, az igaz‐
ságtól szabadok voltatok. De 
hát milyen gyümölcsöt hozo 
ez nektek? Olyat, ami mia 
most szégyenkeztek, mert an‐
nak a vége halál. Most pedig, 
miután megszabadultatok a 
bűntől, és Isten szolgáivá lee‐
tek, megvan a gyümölcsötök a 
megszentelődésre, a vége pedig 
az örök élet. Mert a bűn zsoldja 
halál, Isten kegyelmi ajándéka 
pedig az örök élet Krisztus Jé‐
zusban, a mi Urunkban.” (Ró‐
ma 6:19-23)

Amikor Pál azt írja, hogy emberi 
módon szól, akkor nem az a célja, 
hogy egy tökéletes párhuzamot ál‐
lítson fel, hanem hogy egy fontos 
dolgot megértessen olvasóival. Ar‐
ról beszél, hogy ugyanúgy, ahogy a 
törvény ala a bűn szolgasága 
életforma volt, a szabadság sem 
egyszeri esemény, hanem inkább 
egy olyan helyzet, amivel folyama‐
tosan élni kell. A párhuzam azért 
emberi, azaz nem tökéletes, mivel a 
törvény ala a bűnös életforma 
nem választás kérdése volt, keresz‐
tényként azonban szabadon dönt‐
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hetnek arról, hogy Isten szolgálatát 
választják.

Visszaélés a szabadsággal
„Elhagyták az egyenes utat, el‐
tévelyedtek, és köveék Bálám‐
nak, Beór fiának az útját, aki a 
gonoszság bérét kedvelte, de 
aki vétkéért feddést kapo: egy 
igavonó néma állat emberi szó‐
val szólva megakadályozta a 
próféta esztelenségét. Ezek víz‐
telen források, széltől hánya‐
to fellegek, akiknek a sötétség 
homálya van fenntartva. Fel‐
lengzős, üres szólamokat han‐
goztatva kicsapongásaikkal 
testi kívánságaik kielégítésére 
csábítják azokat, akik még alig 
szakadtak el a tévelygésben 
élőktől, szabadságot ígérnek 
nekik, holo ők maguk a rom‐
loság szolgái, mert mindenki 
rabja lesz annak, ami legyőzte. 
Mert ha az Úrnak és az Üdvö‐
zítő Jézus Krisztusnak megis‐
merése által a világ 
örtelmeitől egyszer már meg‐
szabadultak, de ezekbe ismét 
belekeveredve vereséget szen‐
vednek, utolsó állapotuk 
rosszabb lesz az elsőnél.” (2Pé‐
ter 2:15-20)

Az apostoli korban is voltak, akik 

visszaéltek a keresztény szabad‐
sággal. Sátán minden tőle telhetőt 
megtesz, hogy megfosszon ben‐
nünket drága kincsünktől: a sza‐
badságunktól. Olyan világot hozo 
létre, mely tele van kísértésekkel. 
Péter a pénzimádó Bálám példáját 
említi meg, akit annyira megvakí‐
to az anyagiassága, hogy már a 
szamár által is láto angyalt sem 
vee észre. Nemcsak a pénz, ha‐
nem a testi kívánságok is elfordít‐
ják egyesek szívét, akik végül a 
bűn szolgasága melle döntenek. 
És a helyzet napjainkban egyre 
rosszabb! Elég csak az utcán végig‐
menni, és kísértések sora ér ben‐
nünket, melyek elterelhetik 
figyelmünket, és megfoszthatnak 
szabadságunktól. A tények azt mu‐
tatják, hogy keresztények tömegei 
fel sem fogják, micsoda ajándék 
adato nekik, és akik megértik, 
gyakran oly könnyen mondanak le 
róla!

Joggal merülhet fel a kérdés: Vajon 
nem volt túl kockázatos Isten ré‐
széről a szabadság ilyen mértékű 
megelőlegezése? Vajon nem láa 
előre, mennyien lebecsülik majd, 
vagy éppen mennyien fogják ezt 
eldobni, akár néhány percnyi örö‐
mért is?

Jussanak eszünkbe Jézus szavai:
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„Mert ki az közületek, aki ha 
tornyot akar építeni, nem ül le 
előbb, hogy kiszámítsa a költ‐
ségeket, hogy lesz-e elég pénze 
arra, hogy befejezze? Nehogy 
miután lefektee az alapokat, 
már ne tudja befejezni, és csú‐
folni kezdje mindenki, aki lát‐
ja, és azt mondja: Ez az ember 
elkezdte az építést, de nem tud‐
ta véghezvinni!” (Lukács 
14:28-30)

Isten kiszámolta a szabadság árát… 
És megérte Neki‼! Ő tudta, hogy 
lesznek, akik visszaélnek vele, akik 
szégyent hoznak rá, mégis úgy 
döntö, hogy vállalja a kockázatot 
és kifizeti szabadságunk árát. Ez 
indítson bennünket mindenkor ar‐
ra, hogy értékeljük és Isten elgon‐
dolása szerint éljük meg 
keresztény szabadságunkat! ■

Sánta János igehirdetése nyomán

6. fejezet (folytatás)

Kocsma-vita
Úgy érzem, le kell írnom egy ese‐
tet, amikor meghallgaato az 
imádság, és eredménnyel járt az Is‐
tenben való kitartás. Ohioban, vi‐
déken tartoam összejövetelt. Úgy 
tűnt, o van a munkaterületünk, 
mivel azon a tájon nem sűrűn vol‐
tak nagyobb összejövetelek. A 
megválaszto gyülekezeti vén be‐
szélt vasárnap és hétfő este is. Jól 
kiprédikálta a kocsmát, rámutatva 

arra, hogy a legtöbb buko lány és 
a legtöbb csökönyös fiú útja a 
kocsmán át vezet. Jó kis csapást 
mért ezzel a kocsmákra – persze az 
ilyen csapásokból nincs túl nagy.

Amikor befejezte megrendítő üze‐
netét, megkérdezte tőlem:

– Nos, Bevington testvér, szerinted 
nagyon kemény voltam velük?

– Ó, szerintem nem! – feleltem.

Mind a válasz, mind a hangsúly 
meglepte. Azt gondolta, jól megve‐
regetem majd a vállát. Meglepődve, 

Bevington naplója XVI.
Csak maradj az ösvényen!
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kicsit kíváncsian néze rám, úgy‐
hogy kénytelen voltam bővebben 
kifejteni a válaszomat:

– Azt hiszem, nem volt elég. Uram, 
Ön a többiekkel együ helyezte 
oda azt a kocsmárost, és ado neki 
működési engedélyt eme pokoli 
portékák értékesítésére. Ön, Uram, 
társaival együ azt mondta a kor‐
mányunknak, hogy állítsák ide ezt 
az embert, és árusítson olyan dol‐
gokat, amelyek férfiak és nőknek 
bukásához vezetnek. Sőt, Önök 
követelték a kormánytól, hogy vé‐
delmezzék ezt az embert ördögi 
üzelmeiben.

Hát ebben nem érte velem egyet. 
Én azonban azzal érveltem, hogy 
elég lenne, ha a metodista hívek 
megszavaznák a szesztilalmat, és 
már röpülnének is a kocsmák.

– A kocsmárost maguk állítoák 
oda! Ő csak kifizeti a működési en‐
gedélyt, amit önök hagynak jóvá!

Hát ez nem igazán tetsze a vén‐
nek, de különösebben nem zavar‐
taa magát miaa.

Egy rejtélyes ügy
Aznap éjjel ugyano szálltunk 
meg, másfél kilométerre aól az is‐
kolától, ahol – legalábbis az ő 
megítélése szerint – halálos csa‐

pást mért a kocsmákra. Másnap 
reggel viszont ezt mondta:

– Úgy tudom, Bevington testvér, 
hogy különösen sok időt fordít 
imádságra, gyakran jár az erdőbe, 
és órákat tölt o kint imádságban. 
Azt halloam, hogy addig marad 
o, amíg Isten nem válaszol. Min‐
den elismerésem ezért, bárcsak ne‐
kem is lenne ennyi időm az 
ilyesfajta munkára!

– Nos – folytaa –, mindezt azért 
hoztam fel, mert egy nehéz ügyet 
szeretnék a figyelmébe ajánlani, 
amit sehogy sem sikerül kibogozni. 
Van egy gyönyörű család o, 
ahonnan tegnap jöem, egy igen 
drága család. Magasan képzeek, 
nagyon műveltek, tanultak; vi‐
gyáznak, imádkoznak és anyagilag 
is jól megy nekik. A legalázatosabb 
emberek, akikkel valaha is talál‐
koztam. Egy gyermekük van, egy 
derék lány, akit mindenki szeret.

– Csakhogy – folytaa – a lány 
már tizenhét éves, és egy éve kislá‐
nya születe, viszont nincs férjnél. 
Ez óriási csapást jelente a család‐
nak, összetörte az életüket, és az‐
óta, tizenhat hónapja el se jöek a 
gyülekezetbe. Hiába győzködtük 
őket, hogy jöjjenek, nem bírnak 
szembenézni a megpróbáltatással. 
A lány továbbra is velük van a kis‐
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babával, és ami a legnagyobb 
probléma, hogy senkit nem enged‐
nek a közelébe. Teljesen elszigete‐
lődtek. Az apa próbálja eladni a 
házukat, hogy elmehessenek arról 
a helyről, ahol erre a borzalmas 
mélypontra jutoak. A környékbe‐
liek pedig mindent megtesznek, 
hogy megakadályozzák a házel‐
adást.

– Ez tehát a helyzet – mondta – és 
mivel ön kitűnően ért ahhoz, hogy 
imádságban kiürkéssze az ilyen 
ügyeket a trón elő, pontosan 
azért jöem, hogy erre az ösvény‐
re ráállítsam.

Ki kell hangsúlyoznom, hogy ezt 
az „ösvény” szót ő használta. Ezt 
mondta:

– Bevington testvér, álljon rá erre 
az ösvényre, mi pedig a pásztorral, 
a gyülekezet vezetésével és jóma‐
gammal ön melle leszünk: maga 
mögö leszünk. Csak maradjon az 
ösvényen, és ne adja fel, míg fel 
nem deríti az ügyet!”

Az ösvény
Az egész ezen az „ösvény” szón 
múlt. Nekem az volt a dolgom, 
hogy találjam meg az ösvényt, és 
maradjak rajta. Hogy érthetőbb le‐
gyen,lépjünk vissza az időben egy 
évvel. Chillicothe, Ohioban tar‐

toam összejövetelt, ahol a házi‐
gazdámnak volt néhány nagyra 
becsült vadászkutyája. Az egyiket 
nagyon megkedveltem, rendkívül 
értelmes volt. Egyik éjszaka azon‐
ban iszonyú nyüszítésre riadtam 
fel, és halloam, hogy csapást csa‐
pás után mérnek a kutyára. Mikor 
már nem bírtam tovább, felkeltem, 
odamentem az ablakhoz és kikia‐
báltam, hogy ki veri úgy azt a ku‐
tyát? A hang alapján ítélve a 
házigazdám válaszolt. Megkérdez‐
tem hát:

– Testvérem, ugyan mit te az a 
szerencsétlen eb, hogy így el kell 
verned⁈

– Nos, Bevington testvér, ez a fő 
rókavadász kutyám, és mások 
fizetnek azért, hogy az ő kutyáju‐
kat is ennek a mintájára idomít‐
hassák. Ma este 5 dollárt kelle 
volna kapnom; a kutya azonban 
egy nyúl ösvényén indult el, és így 
nem le a dologból semmi.

– És a kutya tudja a különbséget? 
– kérdeztem.

– Ó, hogyne tudná! Ezért verem el 
ilyen keményen.

– És ez segít rajta?

– Hogyne, kérem! Egy jó darabig 
biztos nem megy így nyúl ösvé‐
nyére.
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Ismét hangsúlyozom: a vén a lel‐
kemre kötöe, hogy maradjak 
azon az ösvényen. A kutya kegyet‐
len verést kapo azért, mert letért 
egy másik útra. Ha én sem ragasz‐
kodom az ösvényhez, lehet, hogy 
úgy járok, mint az a kutya. Nos, 
mindezt azért mondtam el, mert a 
történet folytatásában jelentős sze‐
repet kap ez a szempont.

Vissza tehát a vén ösvényéhez. 
Amint lezártam az oani összejö‐
vetelt, elmentem megszoko szál‐
lodámba, az erdőbe. Miután 
kényelmesen befészkeltem magam 
egy odvas fatörzsbe, ezt mondtam:

– Uram, akarod, hogy elinduljak 
ezen az ösvényen? Te jól ismered a 
kisded apját, és minden körül‐
ményt. Kell, hogy ez a dolog  tisz‐
tázódjon? Mit akarsz, hogy 
cselekedjek?

Jó néhány órát feküdtem o, mi‐
elő bármi is derengeni kezde 
volna számomra, mégsem mertem 
kimozdulni lakásomból.

– Megdicsőülnél ezen ügy által? – 
ezt kérdezgeem folyamatosan az 
Úrtól.

Valójában az volt a helyzet, hogy 
sok helyre voltam hivatalos, hogy 
tartsak összejövetelt, csak időpon‐
tot nem egyezteünk, mert ezt ál‐

landóan igyekeztem elkerülni. A 
szervezést teljességgel az Atyára 
bíztam. Mindig kérdezik tőlem, ho‐
vá megyek majd, ha végzek i 
vagy amo, de csak azt tudom 
mondani, nem tudom.

Jó néhány órám elment tehát azzal, 
hogy leszámoljak ezekkel az össze‐
jövetelekkel. Ami azt illeti, néhány 
helyen bőkezű adakozókra is szá‐
míthaam, a pénztárcám pedig 
meglehetősen viseltes és lapos le 
addigra. Ezt a tényt persze Sátán 
fel is használta, hogy távol tartson 
a lényegi kérdéstől. Csaknem ti‐
zenkilenc órámba került kideríteni, 
hogy vajon akarja-e Isten, hogy el‐
induljak egyáltalán az ösvényen.

Végül, miután oly sok órát arcra 
borulva töltöem, egyértelműen 
éreztem, hogy el kell indulnom. Ez 
sem volt zökkenőmentes, nehezen 
jutoam el oda, hogy tényleg jó 
úton indultam el. Összesen ötven‐
négy órámba került, hogy eléggé 
elcsendesedjek és eléggé eltörpül‐
jek ahhoz, hogy Isten szólni tudjon 
hozzám és el tudjon indítani.

Sokan oly igen fontosak, oly na‐
gyok, hatalmasak vagyunk – való‐
jában esetlenek és ügyetlenek –, 
hogy Istennek nehéz dolga van rá‐
tessékelni minket az esztergapadra, 
hogy egy kicsit karcsúsíthasson 
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rajtunk. Alig talál rajtunk fogást! 
Márpedig elég sok fontosságot le 
kell rólunk gyalulnia, mert ezek 
akadályozzák Őt abban, hogy ki‐
fejtse előünk az ügyeit, bármi le‐
gyen is az.

Mindenesetre sikerült eljutnom 
oda, ahol fel tudo venni, és rá tu‐
do helyezni az ösvényre. Nagy 
elégedetlenségemre, én nem láam 
még egy vadcsapást sem, szagot 
sem fogtam; de miután jó párszor 
kikaptam a saját ötleteimért, végül 
lenyugodtam, és hamar szagot is 
fogtam, végre úgy tűnt, haladok 
előre.

A gyülekezeti vén ugyebár azt 
mondta a prédikátor és a gyüleke‐
zet vezetése nevében, hogy csak 
maradjak kitartóan az ösvényen. 
Néha a képzeletemre hagyatko‐
zom, mert ez segít jobban elma‐
gyarázni bizonyos dolgokat, és így 
talán még világosabb képet tudok 
adni a helyzetről. Szóval ez a négy 
férfi azt mondta nekem, hogy ma‐
radjak az ösvényen, ezért teljes 
joggal feltételeztem, hogy ezt ko‐
molyan is gondolták. Így mindig 
kéznél voltak, hogy segítsenek el‐
jutnom a végcélhoz. És i jön egy 
kis segítség a képzeleől. Azt 
mondták, mögöem lesznek. Én 
ugyebár az ösvényen vagyok, ők 

pedig o jönnek valahol mö‐
göem. Amikor az ösvény sötét 
helyeken vezet át, amiket nehéz ki‐
tapogatni, néha előre szólnak:

– Hahó, Bevington! Még mindig az 
ösvényen van?

– Igen, még mindig az ösvényen 
vagyok! – válaszolok vissza. – Ha‐
ladok előre, csak lassan!

– Nos, akkor csak maradjon az ös‐
vényen, mi maga mögö vagyunk. 
Szeretnénk, ha kiürkészné ezt az 
ügyet!

Nem akarok minden részletbe be‐
lemenni, amivel szembesültem az 
ala a kilenc nap ala; minden‐
esetre kitartoam az ösvényen éjjel-
nappal, evés nélkül, sőt vizet is 
csak kétszer iam egész idő ala. 
Néha annyira közel jutoam, hogy 
nem mertem letérni az ösvényről 
még egy kis innivalóért sem. Más‐
kor pedig a ülemben csenge a 
kérdés:

– Hé, Bevington testvér, az ösvé‐
nyen van még?

Természetesen mindig megnyug‐
taam őket, hogy igen, az ösvé‐
nyen vagyok.

Templom és tombola
A kilencedik reggelen, ahogy o 
feküdtem, hajnali 3:30-kor, láam 
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egy nagy templomot. Hangsúlyo‐
zom: a kisbaba apjának ösvényén 
voltam. És igen, egy nagy templo‐
mot láam, széles tornáccal az ele‐
jén. Lépcsők vezeek fel a tornácra 
mindkét végén, az egyik a hölgyek, 
a másik az urak számára. A temp‐
lom homlokzati oldalán két ajtó, a 
két ajtó közö pedig egy már‐
ványtömb díszle, amibe bele volt 
vésve a templom neve nagy betűk‐
kel, és az építés ideje. Mindezt csu‐
ko szemmel láam, mintegy 22 
kilométerre a konkrét helytől. Ide‐
vezete az ösvény.

Ekkor megéheztem – 9 nap és éj‐
szaka után. Amikor felkeltem, na‐
gyon gyengének és kimerültnek 
éreztem magam. Először ültömben 
kicsit át is kelle dörzsölnöm a 
tagjaimat, mielő fel tudtam volna 
állni. Végül sikerült visszabotor‐
kálnom a házhoz, ahol megszáll‐
tam. A házigazdáimnak fogalmuk 
sem volt arról, hol voltam, én pe‐
dig rögtön rákérdeztem, hogy a 
testvérnő számára ismerős-e az a 
bizonyos templom. Pontos leírást 
adtam az épületről, amit leborulva 
láam.

– Hát persze! – felelte – Az a köz‐
pontunk! Szép nagy templom, erős 
gyülekezeel. Talán már járt is 
o?

– Nos… már láam – feleltem.

– Csak csodálkoztam, merre lehet 
– a bőröndöm ugyanis o maradt. 
– Gyakran elmegyünk oda, hiszen 
csak 22 kilométerre van ide, és jók 
az utak. Sok nagyszerű ember van 
o, csak…

Ennél a szónál az ajkába harapva 
elhallgato, majd témát válto. Én 
azonban pontosan tudtam, mire 
gondolt. Majd megkérdezte:

– Mikor járt o?

– Épp onnan jövök – feleltem.

Ez a válasz eléggé meglepte, mivel 
még csak reggel 6 óra volt. Úgy‐
hogy elmondtam neki, amit a vén 
és a gyülekezet vezetése kért tő‐
lem, és azt, hogy az ösvény ahhoz a 
gyülekezethez vezete. Az asszony 
ezt pofoncsapásként élte meg, és 
ha addig volt is egy szikrányi bi‐
zalma felém, o és akkor elillant – 
akkora sületlenségnek tűnt számá‐
ra ez a gondolat.

Még egy részletre szeretnék kitér‐
ni, amit az odvas fatörzsben láam. 
A templom háta mögö láam egy 
kis ösvényt is, ami egy dombon le‐
felé egy kerítéshez és egy ligethez 
vezete, a liget közepén pedig bő 
forrás fakadt. Mindezt a fatörzsnél 
láam, és elmondtam az asszony‐
nak. Ő megerősítee, hogy minden 
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úgy van, ahogy láam. Pedig 22 
kilométernél közelebb sosem vol‐
tam ahhoz a helyhez.

Ezután elmondtam az asszonynak, 
milyen csodálatos prédikációt tar‐
to a vén a kocsma ellen, ti. hogy 
le kell leplezni: a kocsma a forrása 
minden erkölcsi romlásnak. Az 
asszony ekkor szigorú szemekkel 
rám néze, és ezt kérdezte:

– Bevington testvér, csak nem 
képzeli, hogy ennek a szégyentel‐
jes esetnek annál a templomnál 
van a forrása⁈ Senki semmilyen 
információhoz nem tudo hozzá‐
jutni azzal kapcsolatban, hol és mi‐
ként történt a dolog!

– Pedig ez van, hölgyem! Egy ado‐
mánygyűjtő tombola alkalmával 
történt, az Úr ezt mutaa nekem.

– Hát, ezt nem tudom elhinni!

– Nos, erről nem én tehetek…

– És még ha igaz is, mit lehet ten‐
ni⁈ Soha nem hagynák jóvá, hogy 
ez kiderüljön, és elterjedjen arról a 
szép, nagy, régi templomról. Leg‐
jobb, ha annyiban hagyja az ügyet! 
Ne is beszéljen róla, sőt legjobb, ha 
a környékről is elmegy, mielő hí‐
re megy!

– Hogy hagyhatnám annyiban a 
dolgot⁈ – kérdeztem. – Hiszen a 

négy vezető figyelmeztete, hogy 
maradjak az ösvényen!

– Nos, ha így áll a dolog, annak a 
gyülekezetnek a pásztora épp i 
van a közelben, 7 km-re, éppen 
meglátogat valakit, aki nemrég 
költözö el a gyülekezete közelé‐
ből. Esetleg szeretne beszélni vele, 
mielő tovább utazna? Ha igen, el‐
küldöm érte a fiút a lovaskocsival.

– Igen, kérem szépen, tegyen úgy!

A templom nem kocsma!
Elment tehát a fiú, és délután há‐
rom óra körül már vissza is ért a 
pásztorral. Amikor elmondtam a 
történetet, a pásztor szörnyülködve 
hadonászni kezde, és fejét csóvál‐
va ezt mondta:

– Én ezt semmiképpen nem hiszem 
el!

– Márpedig, uram, el kell fogadnia, 
hogy így van, ha tetszik, ha nem!

Erre felállt, és ezt mondta:

– Nos, tisztelt uram – nem testvér‐
nek szólíto, hanem gúnyosan 
uramozo –, ön bizonyára láa 
már valahol ezt a templomot, vagy 
mástól halloa a leírását, és most 
csak be akarja szennyezni ezzel a 
gazteel tiszta és szeplőtlen kapuit. 
Uram, ezt nem teheti meg, sőt, 
uram, felszólítom, hogy most azon‐
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nal távozzon innen! Ha nincs pén‐
ze, elviszem a vasútállomásig, és 
adok kölcsön, amíg módja lesz 
visszafizetni. De ha nem adná meg, 
az sem baj!

– Hát nem emlékszik, mit mondo 
nekem három társával együ⁈ 
Hogy melleem állnak majd, és 
hogy maradjak az ösvényen⁈ Nem 
emlékszik? – kérdeztem vissza.

Elment tehát a pásztor, és 70 kilo‐
métert kocsikázo a vénhez, majd 
ezt mondta neki:

– Ezt a bolondot oda kell bezárni, 
ahol nem fog szégyent hozni a 
gyülekezeteinkre!

Hivatásos gyülekezetmegosztónak 
kereszteltek el. Másnap mindnyá‐
jan eljöek – a pásztor, a vén, a 
gyülekezetvezetők – és a vén kivé‐
telével mindnyájan engem szidal‐
maztak. A vénnek nem sok 
mondanivalója volt, ezért úgy 
éreztem, hogy talán lehetségesnek 
tartja a dolgot, még ha nagyon va‐
lószínűtlennek is. 24 órás határidőt 
adtak nekem arra, hogy elhagyjam 
a környéket.

Már hozzá voltam szokva a fenye‐
getőzésekhez – záptojás, bunkós‐
bot, szurokba-tollba forgatás, 
pincebörtön, bolondokháza, gödör, 
börtön, megvesszőzés… Ezekhez 

képest nem is ijeszteek meg 
annyira, úgyhogy nem kezdtem 
rögtön csomagolni, ahogy megpa‐
rancsolták. Meg is kérdezték:

– Nem készül a távozáshoz⁈

– Nem sietem el úgy a dolgot. Meg 
kell várnom, mit parancsol nekem 
az Úr – feleltem.

A pásztor erre felpaant és azt 
mondta, már megkaptam a paran‐
csot. Én erre így válaszoltam:

– Nekem meg kell várnom, mit 
mond az Úr. Amikor Ő mondja, 
hogy menjek, akkor megyek, előbb 
nem!

– Ezek a híresztelések soha nem 
kerülhetnek az emberek ülébe e 
csodás épület kapcsán! – mondták 
mind a hárman.

Ekkor végül a vén is megszólalt, 
most először:

– Nos, Bevington testvér, lehetsé‐
ges, hogy mindez igaz. Tegyük fel, 
hogy az. Nem lenne jobb mégis in‐
kább ejteni ezt az egész ügyet? Mi 
kifizetnénk az útiköltségét a követ‐
kező céljához.

– Önök mondták – feleltem –, 
hogy maradjak az ösvényen. Úgy‐
hogy ha azt tenném, amit most 
kérnek tőlem, bennem legalábbis 
felmerülne a kérdés: „Mit csináltál? 
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Az ösvényen maradtál?” Hazud‐
nom kellene, és azt kellene mon‐
danom, hogy eltéveszteem az 
ösvényt. Pedig a dolog o történt, 
abban a ligetben, az önök egyik 
adománygyűjtő tombolája alkal‐
mával.

– Emlékszik még a kocsmák elleni 
prédikációjára? – fordultam a vén‐
hez.

– Igen – felelte.

– Nos, akkor azt mondta, minden 
gazteet, ami a kocsma mia kö‐
vetkezik be, nyilvánosságra kell 
hozni, és a kocsmárosokat el kell 
ezek mia számoltatni. Fel kell 
fedni, hogy a kocsmárosok a hibá‐
sak. De mi van akkor, ha egy lány 
a templomban, a templom okán 
bukik el? Levon bármit is a gazte 
súlyából vagy a szégyen mértéké‐
ből pusztán az a tény, hogy i a 
templomon keresztül történt a do‐
log?

El kelle ismernie, hogy a gazte 
ugyanolyan szörnyű, akárhol tör‐
ténjen is meg. Mégis ezt mondta:

– Akkor sem szabad ezt i nyilvá‐
nosságra hozni!

– Szóval ha egy lányt a kocsmán 
keresztül rontanak meg – érveltem 
–, akkor kőkeményen elő kell ven‐
ni a kocsmárost. De ha ugyanez a 

dolog a templomon keresztül tör‐
ténik, akkor az ügyet el kell altatni. 
„Ó, következetesség, mily drága 
kincs vagy!”

– Nem hallgathatok a dolog felől – 
folytaam. – Már amúgy is híre 
ment, hogy kilenc napig feküdtem 
az erdőben „az ügyön”.

– Nos – felelték –, az állítását ak‐
kor sem tudja bizonyítani, mivel a 
lány senkit nem fogad.

Az ösvény vége
Ohagytam hát őket, és visszatér‐
tem az erdőbe, korábbi kényelmes 
lakomba. Így imádkoztam:

– Ó, Uram, te engedted, hogy ilyen 
messzire eljussak ebben az ügyben. 
Most arra kérlek, te adj engedélyt 
arra, hogy láthassam azt a lányt, és 
megtudjam tőle a teljes igazságot!

Ez elég bátor kérés volt, mivel a 
lányt tényleg senkit nem láthaa. 
Hetvenkét órámba telle, mire el‐
űztem a keselyűket, és el tudtam 
csendesedni, teljesen kiiktatva 
őket. Ezek a bajkeverő ragadozó 
madarak nemcsak a bibliai időkben 
voltak jelen, hanem most is van 
belőlük bőven, és lecsapnak ránk, 
hogy felemésszék a kijelentésáldo‐
zatot. A pokol erőivel folytato 
hetvenkét órás küzdelem után 
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azonban sikerült végre elcsende‐
sednem.

Láam magamat, ahogy egy ház 
felé közelítek hátulról. Lementem 
egy dombon, át egy patakon, majd 
a part mentén egy kerítéshez ér‐
tem. Átmásztam, átvágtam a ker‐
ten, bementem egy kapun, majd 
felléptem a hátsó teraszra. Kopog‐
taam az ajtón. A kisded anyja 
nyito ajtót nekem, és behívo.

Mindezt leborulva láam, az erdő 
mélyén. Azonnal felkeltem, és siet‐
ve elindultam azon az ösvényen, 
amit fentebb le is írtam. Amikor 
felértem a dombtetőre, megláam 
a házat; a patakhoz, majd a kerthez 
vezető ösvényt. Ekkor megálltam, 
és egy fa mögö kiöntöem áldo 
Vezérem elő hálatelt szívemet. 
Dicsértem Őt, amiért megadta azt 
a kiváltságot, hogy felülemelt min‐
den emberi mesterkedésen. Elvég‐
zenek tekinteem a dolgot, 
úgyhogy tovább is mentem.

Isten jelenlétében
Minden úgy történt, amint a nagy 
könyvben meg van írva. A kisbaba 
anyja nyito ajtót nekem, behí‐
vo, és leültete a konyhában. Mi‐
vel láa, hogy idegen vagyok, 
nagyon szégyellte magát, és szólí‐
toa az édesanyját. Amikor bejö 

az anya, nagyon meglepődö azon, 
hogy a lányával lát engem, de szí‐
vélyesen kezet fogo velem. Mind‐
keen könnyekre fakadtak, és kb. 
harminc percig csak sírtak. Semmi 
mást nem lehete hallani, csak a 
mélyről jövő zokogást. Egy szó 
sem hangzo el. Velük sírtam, mert 
átéreztem a zokogás közepee, mit 
jelent mindez drága szíveiknek.

Miközben o időztünk, csendbe 
burkolózva, és kezdtünk visszatér‐
ni a való életbe, az apa is bejö. 
Azonnal felfogta a helyzetet, meg‐
ölelte a lányát, ismét szemtanúja 
leem elérzékenyülésüknek. Az 
apa velem is kezet rázo. Neki is 
folytak a könnyei, és úgy remege, 
hogy magam is hatása alá kerül‐
tem. Úgy sírtunk, mintha a szívünk 
szakadt volna meg.

Még soha nem voltam ilyen szent, 
tiszta befolyás ala, mint ami ak‐
kor átjárta azt a konyhát! Úgy tűnt, 
hogy az a reenetes teher, ami ad‐
dig csak őket zúzta össze, most rám 
is áerhelődö. Nem emlékszem, 
hogy bármikor éreztem volna eh‐
hez foghatót: a mély gyász ilyen 
intenzív szívdobbanásait. Csak sír‐
tunk és sírtunk, és úgy tűnt, képte‐
lenek vagyunk abbahagyni. Ki 
akartam menni a csűrbe, de egy 
láthatatlan erő fogva tarto.
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Ó, kedves Olvasó, a Szent Szellem 
drága jelenléte o volt, a szégyen 
kellős közepén! Ó, milyen csodála‐
tos volt! Éreztem, hogy alant van‐
nak örökkévaló karjai, és annyira 
valóságosnak éreztem ezeket a ka‐
rokat négyünk körül, hogy a zoko‐
gás közben kifakadtam:

– Ó, drága Szereeim, Isten i van 
velünk; alaunk vannak karjai!

Erre az apa elengedte a kezemet, 
visszatántorodo, és drága felesé‐
ge karjába hullo, majd mind‐
keen a kanapéra zuhantak. O 
adták ki igazán szívet tépő fájdal‐
mukat, amit soha nem felejtek el. 
Ó, kedves Olvasó, legépelni is alig 
bírom e sorokat, mert amikor 
visszaemlékezem erre a jelenetre, 
folynak a könnyeim! Végül nekem 
kelle megtörnöm a hosszú csen‐
det. Ismét így kiáltoam fel:

– Drága Szereeim, alaunk van‐
nak karjai! Most, igen, most! Ó, lá‐
tom, ahogy kiemelkedünk abból a 
szörnyű sötétségből, ami a halál 
homályaként nehezede ránk az 
elmúlt tizenhét hónapban!

Elkezdtem dicsőíteni Istent; a 
gyermek anyja pedig felkelt, meg‐
szorítoa a kezemet, és öröm‐
könnyek közö lesimítoa jobb 
kezével megőszült hajszálait. Ó, én 

még nem láam ilyen gyönyörű 
ősz hajszálakat! Ahogy o állt 
előem, az arca a menny ragyogá‐
sával tündökölt. Ezt mondta:

– Tudom, hogy te Isten embere 
vagy. Tizenhét hónapja senki sem 
volt ebben a házban rajtad kívül.

Az apa ekkor kérte, üljünk le. A 
gyermek anyja felállt, és ó, milyen 
gyönyörű volt – nem külsőleg, 
mert a világ mércéjével mérve nem 
volt különösebben szép arcú. Nem, 
én a belső lényét láam meg, ami 
oly szelíd és szeretetreméltó volt! 
Az egész történetet előadta, elejétől 
a végéig.

A rejtélyre fény derül
Amikor ez a bizonyos adomány‐
gyűjtő tombola volt, az apát na‐
gyon elfoglalta a búzamező, így 
nem tudo elmenni, és az anya 
sem ért rá. Hét kedves lány azon‐
ban nagyon kérlelte őket, hogy en‐
gedjék el a lányukat:

– Mindnyájan együ megyünk, 
együ maradunk, együ jövünk 
haza. Van zsebpénzünk, egy kicsit 
jól érezzük magunkat.

A szülők végül beleegyeztek, a lá‐
nyok pedig elmentek. De amikor 
különböző üdítők és gyűrűvel 
megspékelt sütemények kerültek 
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árverésre, a hangulat kezde igen‐
csak emelkedni. Végül a lányok is 
elkeltek a tombolán húsz centért, 
kisorsolták a legszebb lányt stb. 
Mindannyian párra leltek, és a csa‐
pat feloszlo. Így szakadt el a lány 
a többiektől.

Miután eek, a lány társa azt java‐
solta, hogy sétáljanak le a forrás‐
hoz, és igyanak egy kicsit. Ez az 
ötlet nem igazán tetsze neki, de 
végül belement, mert a fiú azt 
mondta, pár perc ala megjárják. 
Amikor odaértek a forráshoz, a 
fiatalember ezt mondta:

– Régóta nem működik már i az 
iskola, úgyhogy lehet, a víz nem 
tökéletes. Mivel minden nap erre 
járok, szeretek betérni ide egy kor‐
tyért, de az orvosom azt javasolta, 
használjak valamilyen fertőtlenítő 
szert. Ado is egy ilyen port, ami‐
vel meg lehet tisztítani a vizet, ezt 
fogom most használni.

Az első poharat a lánynak adta. A 
lány ekkor elmondta, ez volt az 
utolsó dolog, amire emlékszik, a 
következő pillanatban a saját 
ágyában ébredt fel, másnap reggel. 
Azt gondolta, milyen figyelmes 
volt a fiú részéről, hogy fel volt ké‐
szülve a víztisztításra. Miközben 
mindezt elmondta, végig folyt a 
könnye, és lehajtoa a fejét. Ekkor 

azonban felnéze, és ezt mondta:

– Fogalmam sincs, hogy történhe‐
te meg ez! Még a legkedvesebb 
barátomnak sem engedtem meg, 
hogy találkozzunk! Ó – mondta, s 
kezét közben a ülére tee –, vala‐
mi álom ez; mit teem⁈

Olyan volt, mint aki megzavaro‐
do, de így folytaa:

– Minden elmondtam neked, min‐
dent elkotyogtam; és immár a drá‐
ga szüleimnek is, akik oly nemesen 
melleem álltak a bukásomban!

Ekkor anyja karjaiba hullo. Ked‐
ves Olvasó, bárcsak le tudtam írni 
azt a jelenetet! A lány ezt mondta:

– Ó, ez rejtély!

Az apja azonban felkelt, átölelte, és 
ezt mondta neki:

– Lányom, nem rejtély ez. Isten vá‐
laszolt az imáinkra, és elküldte 
hozzánk ezt az Isten emberét, hogy 
a végére járjon a dolognak.

Ekkor megkérdezték tőlem, ho‐
gyan jutoam el hozzájuk. El‐
mondtam, amit velem is tudaak 
az ügyről, az erdőben töltö kilenc 
napot, majd az azt követő hetven‐
három vagy hetvennégy órát. El‐
mondtam, hogyan láam az 
ösvényt, és hogyan köveem egé‐
szen a konyháig.
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Epilógus
Na, mit gondolsz, meddig tarto ez 
az egész, mire a végére értünk? 
Több mint tizenegy órát voltunk 
o, abban a konyhában! Már 
majdnem éjféli tizenkét óra volt. 
Adtak egy kényelmes ágyat, ami – 
meg kell valljam – nagyon jól 
ese, mert előe kb. 303 órát töl‐
töem ágy és étel nélkül. Másnap 
reggel kaptam egy jó kis házi sza‐
lonnát reggelire. Az egész család 
ámult Istent nagyságán és pontos‐
ságán.

Úgyhogy azóta még inkább harco‐
lok az adománygyűjtő tombolázás 
ellen. Sokszor meg is kaptam a 
magamét ezen álláspontomért, de 
túléltem, és most még bátrabb va‐
gyok e dologban, mint bármikor. 
Emlékszem, egy alkalommal száz 

kilométert kelle gyalogolnom egy 
nehéz bőrönddel, a tombolával 
kapcsolatos véleményem mia. 
Felszólítom a szentségprédikátoro‐
kat: foglaljatok határozo állást ez 
ellen. Kiáltsatok, ne kíméljétek, 
emeljétek fel szavatok ellene; 
mennydörögjetek ellene, akárhova 
mentek! Álljunk fel egy ember‐
ként, és döük át a sárkány szívét, 
amíg teljesen ki nem űzzük köre‐
inkből!

Ami a családot illeti, hamarosan si‐
került eladniuk a házat, és Michi‐
gan északi részére költöztek a 
fenyves övezetbe. A lányt egyszer 
láam azóta a cincinnati-i tábor‐
ban, és akkor még az áldo tapasz‐
talat hatása ala állt. ■

G.C. Bevington
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