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Gusztáv Adolf hagyatéka

Még dúl a harc, de ő, a had vezére,
nem küzdhet már tovább. Kihull a vére.
Szent zászlaja győzelmesen loboghat,
felette feketét a gyász lobogtat:
rajta most a halál ül diadalt.
Belenéz a kialvó fényszemekbe:
„Nem zenged már a győztes éneket te,
Nem zenged már a győzelmi dalt.

Nézd, úr vagyok feletted. Sírba tesznek.
Sötét a sír. És porló tetemednek
sorsára jut a cél, az eszme, minden,
miért meleg véred hullattad itt fenn.
Most vége. Látod ez volt az egész.”
Még dúl a harc, de ím a harc vezére:
halál hajol már hűlő tetemére
és a kialvó lángszemekbe néz.

De azok rajta túl a fénybe látnak.
Dobaján át rohanó paripáknak
zene hallik és léptek közelegnek:
Ő jön! És lázas ajkát a betegnek
boldog igékre nyitja a titok.
Ő, tudja jól: mellette áll az Élet!
A halál zordon árja szerteszéled.
Ujjong a lelke: Krisztus győzni fog!

Kihull a vére, éj borul szemére,
de a halott vezérnek van Vezére,
s az él! A harc folyik tovább az ellen
ármányos, konok, nagy hatalma ellen.
A teste porlad már a föld alatt,
megállt szívének győzelmes verése.
De fenn örök az élet magvetése
és Krisztus mégis győzelmes marad.

Századok tűnnek, hervadó virágok,
sorra lehullnak eszmék és világok.
Jelenek jönnek, múltakon tipornak.
Titkos határán vésszel teli kornak,
Krisztus hada hol vagy? Küzdesz-e még?
Ó, küzdesz, de roskadva, csüggedezve!
Nem érzed-e magadon égni egyre
a svéd király kialvó lángszemét?!

Fogyott erődre, elhaló magodra
gondolsz… Bús, megrepedt templomfalakra,
s kezed a fegyvert már elejteni készül…
Pedig reád szállt drága örökrészül
eleidtől a nagy, szent titok:
Bár minden, minden ellened szavazna,
halál tiporna rád, vagy tél havazna,
emeld a zászlót: Krisztus győzni fog!

Túrmezei Erzsébet



Hírlevelünkbe a június havi áhítatokat

Szentirmai Róbert
ortodox pap

írta

Vakonszületett Vasárnapja:
„Nekem pedig megnyitotta a szemeimet.” (Jn 9,1-38.)

Egyházunkban a jeles időszakok vasárnapjait többnyire
az akkor olvasandó evangéliumi szakaszokról, vagy fon-
tos eseményekről nevezték el. Ilyen többek között a Hús-
vét és Pünkösd közötti idő is. Az olvasmányok vasárnap-
ról vasárnapra készítik fel a híveket Pünkösd ünnepére.
Ebben az esztendőben június másodikára esik ez idő-
szakból a Vakonszületett Vasárnapja, melyen Jézusnak
a legjobban, legrészletesebben kivizsgált csodájáról hall-
hatunk.

Ki mit lát meg?

A mai szakasz első mondata éppen a látással kezdődik.
Azt  olvassuk,  hogy  „Amikor  (Jézus)  továbbment,  látott
egy vakon született embert”. A tanítványok mást  láttak.
A tanítványok nem az embert látták, aki vakon született,
hanem a kérdést, hogy ki a hibás érte: ő, vagy a szülei?
Jézus azt felelte: „Sem ő nem vétkezett, sem a szülei, ha-
nem Isten tetteinek kell  megnyilvánulniuk benne”,  azaz
azért született így, hogy általa mindenki lássa Isten tette-
it.  A dolgok nappal,  a világosságban  látszódnak teljes
valójukban, és a világosság maga Jézus Krisztus. A dol-
gokat rajta keresztül kell, hogy szemléljük.

A mai ember is hajlamos arra, hogy ne azt nézze, hol
tudna segíteni, hanem, hogy ki a felelős a kialakult helyzetért. A hibák keresése, a hibáztatás mindig
eltereli a lényegről a figyelmet, hiszen mindennek van értelme még akkor is, ha az elsőre nem is lát-
szik.

A szimbolikus cselekedet

Jézus, hogy lássák a tanítványok, mi az
Ő küldetése, rögtön cselekedett és igen
furcsa  módon  kezdte  gyógyítását.  A
földre köpött. Sarat csinált a nyálából, a
sarat a vak szemeire kente. Használták
ugyan régen nyálat a sebek kezelésére,
de, hogy sarat kentek volna a szemre?
A  sár  inkább  árt  a  szemnek,  mintsem
használna neki. Ráadásul a vaknak el is
kellett  mennie  a  Siloe  tavához,  és  ott
megmosdani.  Csak ezután  érte  a  gyó-
gyulás.

Tegyük fel a kérdést! Lehet, hogy nem
is elsősorban a vak embernek szerette



volna Jézus visszaadni a  látását, hanem a kortársai szemét szerette volna felnyitni? Aki ugyanis is-
merte az írásokat, annak látnia kellett, hogy ez a mozzanat az ember teremtésére utal. Ezzel ugyanis
mintegy láthatóvá tette, hogy Ő és a világ teremtője egy. Amikor pedig Siloe tavához küldte, hogy ott
mossa le szeméről a sarat, hogy lásson: a keresztségre tett utalást. A bűnt, a világ sarát le kell mosni
ahhoz, hogy lássunk. Mindemellett az egyházatyák hajlottak arra, hogy a vakon születettben a pogány
nemzeteket lássák, akiket Isten mintegy új emberré teremt, hogy a szent keresztség által megláthas-
sák Istent, miközben kora vallási vezetői vakok voltak erre.

Nem hisznek a szemüknek

A születésétől fogva vak ember gyógyu-
lása nagy port  vert  fel  egész Jeruzsá-
lemben. Még a szomszédjai közül sem
mindenki akarta elhinni,  hogy ő ugyan-
az, aki előbb még a templom kapujánál
koldult. Hogy magyarázatot találjanak a
csodára, többen azt állították, hogy csak
hasonlít hozzá. Hiszen aki vakon szüle-
tett  (valószínűleg  a szemei  is  hiányoz-
hattak), az nem kaphat egyszer csak ép
szemeket.  Mivel  azonban  kijelentette,
hogy ő azonos a vakon születettel, ala-
posan  kikérdezték.  Amikor  megtudták,
hogyan gyógyult  meg, ők az egészben
csak azt láttak, hogy Jézus ezt szomba-
ton tette, így a farizeusokhoz fordultak.

Mi magunk is sokszor zavarba jövünk, ha szokatlan dolgot látunk. Szeretünk mindenre megnyugtató
magyarázatot találni, olyat, ami nem zökkent ki bennünket kényelmes belakott világlátásunkból. Sok-
szor a tudomány is vaknak tűnik. Inkább hisz a véletlenek valószínűtlen összjátékában, mint a teremtő
munkájának kézzelfogható jeleiben, pedig éppen a technológia fejlődése, az informatika eredményei
mutatnak rá, hogy igenis a bonyolult rendszerek kialakulásához szükség van alkotóra.

Szemeik vannak, mégsem látnak

A farizeusok vitába szálltak a vakon szü-
letettel  Jézust  illetően.  A  gyógyulást
nyert egykori vak Jézusban prófétát  lá-
tott, ellenfelei csupán egy szombatsze-
gő bűnöst. Elvakította őket féltékenysé-
gük és tovább vizsgálódtak. Jézust csa-
lónak akarták  látni,  így el sem hitték a
meggyógyítottnak,  hogy  ő  valóban  va-
kon született, ezért megkérdezték szüleit
is, akik félelmükben nem mertek nyilat-
kozni.  Másodszor  is  kérdezgették  a
meggyógyítottat.  Válaszaiból  látniuk
kellett volna, hogy ki is az, aki meggyó-
gyította  őt.  Ők  azonban  nem  akarták
meglátni. A vakon született szóvá is tet-
te nekik, hogy milyen különös, hogy ép-
pen azok nem tudják honnan való Jézus, akiknek éppen látniuk kellene az igazságot. Az ugyanis nyil-
vánvaló, hogy Isten a bűnösöket nem hallgatja meg, de aki istenfélő, és megteszi, amit Ő kér, azt meg -
hallgatja. Mivel még senki nem tudott vakon születettet gyógyítani, így ha ő nem Istentől való volna,
nem tehetett volna semmit.

Sokszor az érdekeink, vagy éppen a meglevő ismereteink akadályoznak meg bennünket abban, hogy
meglássuk az igazságot. Nem egyszer éppen a szakemberek a gátjaik saját szakmájuk előrehaladá-
sának. A tudomány fejlődése sokszor emiatt nem egyenletes. Sokszor szinte kiveri a szemünket az
igazság, mi azonban annak csak egy apró szeletére irányítjuk figyelmünket a teljesség helyett. Fontos,
hogy mi is meglássuk Jézus Krisztusban azt, akiről az írások szóltak, és megértsük, egyedül ő tud ne-
künk valódi látást adni.



Szakfolyóirat-találkozón volt a Szolgatárs

A  Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága kezdeménye-
zésében  a  teológiai  tartalmat  közlő,  magyar  nyelven
megjelenő szaklapok szerkesztőinek,  képviselőinek ta-
lálkozóját,  a kiadványok seregszemléjét  rendezték má-
jus 15-én a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Ta-
nácsának székházában. Egyházunkat a  Szolgatárs bap-
tista folyóirat képviselte, melyet SINKA CSABA felelős szer-
kesztő mutatott be a szerkesztőtársaknak.

Dr. KÁDÁR ZSOLT, a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsá-
gának  elnöke  Isten  igéjével  köszöntötte  a  társlapok
szerkesztőségének képviselőit.

Az előadást követően dr. Bóna Zoltán, a Szemle főszer-
kesztőjének moderálásával mutatták be a résztvevők ki-
adványaikat. KRÁNITZ MIHÁLY főszerkesztő a Teológia című
katolikus, dr. KOVÁCS KRISZTIÁN az Igazság és Élet című re-
formátus,
OROSZ

GÁBOR VIKTOR főszerkesztő a  Lelkipásztor című evangéli-
kus,  HORVÁTH ORSOLYA főszerkesztő-helyettes a  Vallástu-
dományi  Szemle,  TÓTH BEÁTA főszerkesztő  a  Sapientiana
című katolikus,  SINKA CSABA felelős szerkesztő a  Szolga-
társ című baptista, TRATNYEK MAGDOLNA az Evangélikus Ne-
velés és ISZLAI ENDRE felelős szerkesztői munkatárs a Col-
legium Doctorum című református folyóiratot mutatta be.

A lapok bemutatkozása előtt dr. HODOSSY-TAKÁCS ELŐD, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Teológiai Intézetének vezetője, a Collegium Doctorum folyóirat felelős szerkesztője a teológia mint tu-

domány közlésének igényéről, fontosságáról és lehető-
ségeiről beszélt előadásában. Elmondta, hogy a teológi-
ai tudományt évtizedekkel ezelőtt kiszorította a nyugati,
ugyanúgy, mint a kommunista egyetemi és tudományos
világ a maga teréből. Ebből is következik, hogy a társa-
dalmat érintő  kérdésekben nagyon ritka,  hogy keresz-
tény teológust is megszólaltassanak a vitákban.

Dr. FISCHL VILMOS, a MEÖT főtitkára örömét fejezte ki az
egymás iránti  érdeklődés kapcsán.  A közös beszélge-
tést KÁDÁR ZSOLT elnök imájával fejezték be.

Baptista sajtószolgálat
Forrás: https://www.baptist.hu/szakfolyoirat-talalkozon-volt-a-szolgatars/
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