
KIn. ~VFOLl'Al\I, 6. SZ;;AM;;;;;., __________ ..;. ____ _ 1959 .. roNIUS no, 

Olt Károly lett az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 
A Magyar For radalmi I\l unkás-Paraszt K orm ány Hor

Vlith Jlí.nost, - a l\tűvelödésügyi I\linisztf: rium Egy
házügyi Hivatala vezetőjét - m ás munkára va ló be
osztása miaU e tisztsége a lól felmentette. 

A Népköztársaság Elnökl Tanácsa 1959. évi 25. szá
mú tőrvényerejii rendeletével a.z á llam és a vallás-

!elek ezet.ek k özötti, ügyek intézésére Allami Egyh á2-
0gyi. Hivatal ~e l?lht~át rendelte el. Az Elnökl Tanács 
a Hivata l elnokevé Olt Ká rolyt nevezte k l. 

Olt Kár oly eln ök Usztelgö law gatáson fogad ta jún. 
5-én _ Pethö Ist ván püspöki h elyn ököt s behatóan ér
dcklodött egybá2Unk idöszer ü k érdései Iránt. 

A.lbert Schweit~er 
a magyar evangélikus saj tó tükrében 

Kevés alakja van korunknak, aki világnézetek és 
országok határain túl emelkedve nagyobb megbecsü
lést szerzett volna az általa képviselt eszméknek, 
mint a nagy humanista orvos: Albert Schweitzer. 
Nevét ('salrnem mindenki ismeri, életét azonban alig
alig. Ezért üdvözöljük nagy örömmel D. dr. Vető LA
;os tanulmányát - a nagyszámú német és angol ki
advány u tán végre egy magyal' nyelvű Schweitzer
életrajzot. G.-Iegjelent a Lelki]Xisztor. ev. lelk. szak-
folyóirat f. évi 2-3. számában.) -

Nem kommentár és krillika ez az életrajz, hanem 
elsősorban Schweitzer élebnűvének ismertetése. "Elő
SZÖt az lenne kívánatos, hogy egyáltaltln megismer
jük és megértsük, és nem az" ihogy kritizáljuk" -
mondja előszavában az iró. tgy természetesen sok 
olyan gondolat is tárgyalásra kerűl , amelyet a hitval
:ásos alapon álló evangélikus teolÓgia nem fogadhat 
eJ. ET. a nagy szellem ugyanis nem hagyja magát korw 
Játok közé zárni: "Ha az egyházban megvan Jézus 
lelke, akkor benne helye van a keresztény kegl/esség 
minden .f0Tmájának, még annak ts, amely kOTlátlan 
szabadsagot köverel magának" - vallja Schweitzer 
\'iszont ez a módszer alkalmas egyedül arra hOro: 
szell:mi arcát értékeinek teljes gazdagságában 'ismer
hessuk meg. 

A!bert Schweitzer (Kaysersberg, 1875.) eVlUlgélikus 
papi Csal~~b~l származik, ő maga a strassburgi egye-
tem. teolo.glal karán végzett lelkész. De már teológus
éveiben es később segédlelkész korában egyre hatá
r<;,zottnbban vall olyan nézeu-.ket, amelyekkel egyháza 
hlValal('ls tanításaitól mind távolabb kerül. 

Ezekben az években érdeklődésének középpontjában 
Jézus élete á ll. Úgy érzi, Jézus "személyisége a dog
~.ában kevésbé élő. A kutatások modernizálták és 
kÖZe.le~ l'Iozták." .A dDglTla Krisztusa helYétt a tőr
ténel~1 Jézushoz Igyekszik eljutni, mert "mégha a tör
téneti Jézuson van is valami, ami különös nekünk 
az O valóságos személyisége sokkal erősebben és köz~ 
vetlenebbü! hat ránk, mintha a dogmában közeledik 
felénk". i ! i 

Kutatási eredményeként rádöbben arra hogya sze 
retet jézusi vallása olyan gondolatrend~r részeként 
jelent meg, amely feltételezte a vilá.g kö:zeli végét. 
"Jézus benne élt kora 7.Sld6 gondolatvilágában amely 
Isten országának közeli eljövetelét várta.. J~ tan!
tésaiban aronban nem az a lényeges," Jézus, Schwe1t--

zer szerint, sose vállalkozik arra, hogy a Messiásról 
és Islen országárót szóló késői 7.Sidó dogmákat meg
m agyarázza. Ot nem az érdekli, hogy ,,3 hívek hogyan 
tudják kiszínezni a dolgokat, hanem,' hogy erős le
gyen bennük a szeretet". 

Kutatásai meggyőzik arról, bogy "a liberális keresz
ténység igazolását önmagában bírja,.. Jézus lelke 
nem ellene van,. !hanem mclJeLte. . . Jézus nem 
gondolkr.dik dogmatikusan. . . Sehol sem ldvánja 
hallgatóitól, hogy gondolkodá.sukat áldozzék föt hitü
kért . . . A hegyi beszédben az etikumot, mint a val
lás lényeget árasztja szíveinkbe, s arra tanítja öket, 
hogy a kegyesség értékét aszerint ítéljék meg: mit 
cselekszi k az ember erkölcsi szempontból... Ilyen
formán a hegyi bE>széd a liberális kereszténység meg
dönthetetlen okmányává válik". 

Schweitzer valóban úgy érezte, hogy mélyen meg
ragadja Mestere föltáruló történeti alakja. Elmúlt har
minc esztendejére visszatekintve (1905) úgy gondolta, 
hogy a ~ok' holdogságért, amellyel életében Isten t:lhal
mozta, valamivel szolgáln ia l{eJJ. E-ért határozta e t 
magá; arra, hogy Bach müvés7J>te és Pál apostol too-
J6giájának kutatása mellett orvosi doktorátust szerez, 
majd afrikai missz:iós szolgálatot vállal Lambarllne
ben. 

Kezdetben Sdhweitzerlék sokat küzködnek s 
amint valamennyire talpraMTn:;,k megi nt a föld
re súj.tja öket a háború. Ezekben az években érw 

lelódik meg benne a gondolat, hogy ,,a kő~lmények
k~ viaskodva törődnünk kell embertársam k kedve
zőtlen szociális viszonyainak megja\'itásával. A gon
dolkodásb61 származó elmélyült. erkölcsi ha1a~s aka
rata Schweitzer szerint, a kulturátlanságbóJ es annak 
nvo:no["úságából az Igazi kultúrához juttat e l. Sze
rinte előbb-ut6bb el ke ll jönnie az igazi és végérvé
nyes Teneszansznak - az emberiség újJá.Bzületésének, 
m elll meghozza a világbékét". Mit jelent azonban 8 

.. gondolkodásbÓl származó elmél.YÜ lwt .~rköl~i haladás 
akarata"? Schweitzer sokat gyötrődott, mig ~buk
kant a Goetile--sugallta megoldásra: "mélységes tiszte
letet az élet iránt" • 

.A gondolkodóvá lett é letakarat. mely mélységes 
li~eletet tanúsít az élet iránt, a világ és az élet Igen

w 

lését az erkölcsiséggel együtt fogl~.]ja magába. Az 
élet iránti mélységes tisztelet er/cölcswfI4... ~éZ'Us 
erk(Slcstanának ál talános /01 mája, B II oondolkodá8ból 
származó azilluégszerlbéa". 

UNn'A.RJV8 8r·RT t 



HogYllN válik (,/. ti gufll,ll,lbl ti moo("1'J1 (..,..,beT ve
Iltrclvé'V61 .,A mIII l:mbű1' ért ti vllliUN&I,(ltct w/k. f.lk~ 
kor' &lIJMfthlrUIi 1,:'1 1~1.{m. hti tP", gl1flduJk<>dlÍ!tb61 ml(,.. 
(Ilk". ,,11 I/OTU10llcúilásrúl való ll'7rnmd~ a ..zeUemt 
("ód bf'J~IE'litbe: ' "A XVITI. sd." ... d r/jclO1lldl~8'á
nak k(}rlib~n II 1«"'t'C$ztény&lil CgYA".cT' mllr 'clv(,~ II 
kt,pt.~oJ l,M II WfHd olkodúlI'JI" .• , A k(''1'C8ztl,"y~~nck 
1./l.íkstv." vim II i(lmtlolkod lÍsfu iihlt<YI" hogy öntudll trll 
(-brecHt.'" Ml! linkM' j,bban tcts!f.élcgnck. hugy mln
,IIg M rM M. (·Jo;ckéIYt'sedésr61 bt$:r,élnck. t1mf!ly6t it 

k''''C5dlmY.'1~n cf.o: II rllclonll llzmu& korában ál kellett 
{dn/e, /11, 1!!M'..sú-" mcgk/$vctclnó. ho~y !xlvw JJUk, v.,~ 
jlln I ' kcrc<:1.1L-l1y!ié'Jnck mennyire "lkeTŰlt ('zt az. t:I 

IWkélytfll".t klk{,c;zöbőlnic linm",.v,.6hóL Mcr!vnlUa IlOO" 
t; " YlIlIIJol l:() /J ÚBU Tévén maradt mell vallútosnak élJ 
I: cr('szté ny,-w k, .. 

t.chét hugy vll nt1llk, uk'lk D , tl r. Vf.,1,6 Udon I.tin ul
mlÍtJyú ' nyom {m újból mlt~zJk ti kl.'J)<.I{;s1: kIé hát. 
1i/lJert Schwd tzcr't WMmyul6 yJtut.kozlísl I:J:chwcl b'.cr 
ml rHhlllnyhll1k'ké, e!!YllrflOl nngy, mint flurnunlltta b á
kC'llUl'tU& és mint !w.ubóulc1vli h lttud6~ , mint m lsszlÚ1l 

U1'V0IJ éli mint Bach-kut<.tó, mint kult.tírfllozófu.l 6. 
mtnt orgonamúy{:sz, Francia proto;t{mll mlMzí6i 
kl/w és a h(!T'lInl unitáriulI t<gy'házkfr~ ta~ja. ~':': 
a , Nblx:l-békcdfjllSOknflk (19M,), él moszkvai VIT ~: 
,Hín~~tt';inúk~ ~ tagja fl Vallt.MJs ~z.abad&ág Nt.-m_ 
ze1 k(;~1 T .. rwWla~nak" ARF. ay. unitllriU.I é1J lIU.badelv 
kerellzténYf'k yilág,s-!.Övet.«<:g€l), Magamagár61 í~y va~ 
" A, Jé7-UA élet(,re YOnatko7..ó kutatások történe""" dmú 
m(ívc :d!rS/-tlyáb .. n: "Mint ismeretlen fs névtelen jött 
h?z:tilOk (Jézu,,), l-pp<;-n úgy, mint ahogy a tóparton 
kV/A:Ilt.ctt uzokhoz t.z emberekhez, akik mit ~ tud
tak arról. hogy O kic1loda, A sr.avaí ugyana7.ok: Kö
YL'8!1 engem! és olyan tel adatokat ad nekünk, amIt 
:1, ml kJrunkban kL·ll neki elyégeznie, Par<ancsol. e." 
a~k elott, akik en~edc;,Jmcskednek neki, legyenek bár 
b~lc«ek, vmw c<~yugyuck, fe l fogja tami önmagát 
~Jntltl~~~ k('r(;'!vtUI. :lmit mestapasztnlhatn:Jk il vele 
y<,Jó km,os~gbl:'I'! az CI Mkéjéhől és aktiYításaból. mi'J 
elllJSZerc1I111c TIÍJönnek ana. mint kimondhatatlan ti
tokra, IWIIJI O Idc1I0da" ," 

K . T . 

Közönséges ... 
A !61f 1~I/yM~/'l.í r t /HizU /l aUuJ vU/t pöki /wIT/ 11 ű1tt j elcn

lédbt' n I ~O It ('UJJ ul ya " 11flyclcmn'méttú mCfJállap ítth , 
IHI~' id6~zcrúltlJlJéiJ{) t uzó/a Iwm vcnltfJ tL It amit - saj
II(JII - nell~ l epett b(' az IdO pora, SZóB~arinL már ncm 
tadum llllIZ "I, ue a Ibl/w{J(' fl ~ vull , l' útJy aZ afJ!l l~ázl,öz
!/éfj fJk t IJwplom /úflJf/a luttsúflU 1I.af/yU)t CfJYU1Wtlu)t. EI/II
('''IJ nqYYfJ/Jb U"I//'/Jcn 71wlJ l cll1c a tcmlJhm. az élJ LulJbl. 
/)cuúmuJ')ú" pralo IccvcsvlJbl'n M tufla t já lc. FlJlvctí {/ 
Iré rflés t, mit t41tlo /c, - illd nc wit t l!/Jz,1wk CL ht llcl1JálJZ
/o ruk (' I/lwlt fl jdt'nsllUllc/c Id ldlszőblJ/tlJérc, 

A vúlas t ul1(usul -- IU1J1t11l~ Itusúbjait tc/dntvc -
mhHtm li/(I IIcttlllok m (mul l llllfc, /d/ci,JÚltz tCJrok i B l,hJ(jk 
/s, NaYyu l~ /(é nl/dlll/" IInt ua ul6 UelaJ~1 a /có rdéR f/det/. 
I'ulum ilyen 7II lJnUl'fH'" III Ú LL /I r 1/ VU III' I ut()(láz Iti a felcll' te t 
l'Uf/Y ., /fI or" pntrlo" bdl'llljtlllUih ll (L vaftoz lUltU(/ ftH 
(úllybe. IwUY c:: IYII Irluz - It t'flll 1111r vúlll;ollo(Jatú/tllul 
III1 /Jtrc rldr t' térni Iül/U lI'. 

C:'lIk lw(JlJ . Clmlc/wf/JJ f'tlll IllJellfts]tu vdl t IlU1tOf/ {ltá ll 
1Ii1I1tOfjll (I Ic"tlll·/t'"l1lzeft't('l II/Hiu'''" , cYIICIIf'/lJl'n bűn 
l'oillU rULpl r...,Idrc tér"j cb/nm uo: (''''''UCl' tI "rob/dmu 
IIJWH, I~rl ll bfl rfllHm l tdézettd "dUt,,1 ti dO/fIU I". IWf)1I 
/Icm II nl!!11 ul111lH, /HlIlCm II IIlt ltlJ ltéy - ('UI/C ll t'SCII /j l l
h/Ilta/tu, uulrw. 

lIul ti lJ/ilu ? " lIáJ)"e II IIIbd s, Uli Uli ft (JIIUIc/ecte l ? 
Vtl lIY 1II111t1 a keWi, /f t i" Itf,,6. /lCU4/JC II Idbúuó: 1t1lelH'/': 
II !törUlm{wl/ck. 

Minket IIIIUdrluwIW( ter/rN II IClc'UI,sl'O, ht/fJlj Itit· 
1I1I1I",ItUO, , eze lt kcrt'lt.tli/ ('YV 'llt. 1 közélutU ltlclJ(' bd k 
IIIUUII I( I'f/JI Julz(J~: le lj ol: l) 1/ /if II fl c /if, St/jM,ol! m 6,IOII 
Wrld/l~ " Ilu /ug. 'l'tHLI/ III, I, Iw ll. IWYU II IrlrlHárhls Iw
r t'u:t lÍllllt'k l1urllllu U/(újll Icrl ,..tIoCC II(rIlCUll . tc/ldl I{risz-' 
l l1/if UlI " lIlalm/( IdJzl!"'/fJ/lt)duUII, 11.: IIIIiltlr/Mf duulIl/I 
rHcu (ltll "1'1l Ifl/"u} IIHIOt·{!tttd ICl/ •• tolult 1/I/l'lt áll (I 

/t!l d l'c.I( 1fIJ .. {'tlllrHltlti!.lu II , S, Iluny JUU/JIIII kll l(! lItMlillI()~. 
(II( J ~~ II , (> /111):·1/ mItIul ItIL - IUll II Iwll/tO/Dld ll 

Jé 'uH lillfalfunkhnll kO-IJII$l!,"''' "IIIberIllIk III-'· 
t"'CltUk. (/ " V1lrlltl IJM/! I II/ I li. L'ull lí ll l" laiUI/IIM., Vu/6 
~a/ l l ü l nrl (lrt'lI il · uluI/ IWIII ft. u<: lI!n fl Ic lj:: lj I/,~"" c ~ 
~.l: ú /.l t Cl1l/rdd(18 I,(!/( IIL/III'ulu/dJu. m(" UI,I(I/lI11 II If ./I.'fPU$;;:
'fJ/'Uk .. IilhIJII~r;fll'lI" 1'(Jl/hfl .l: 1 h.>I'f.:edd,.'/ kdo:(jf l.,/(. .. 'dJ
;; (l .. ,ellt'JI I >OIlP "IlU /IIlk ro". 

I::fJIJlut" l 11i ,ltlrlll ,(j Il I~ IIIf. WhHI eflUII::"tlj' "Uli kl;.I",t!l~ 
l1I'l1tlll~ti t! h)' ~ lIl1 fl JIt' III I II IJl. II! l'IU'-' t '-'U Y fl! III t'l " .' fr 11.'1111/1 cl . 
'? ' Iw,l.ltltI I-'y" IIU,lIu kfBI! rl-'lo"htm . 1':/lUII( "" Ihl/Ui IlII/a'· 
hlh llc 110111111(11/(/, I'ulf , kl l 'UII/IIII"o r cUII NII"'f.t " ri<l 
lIIe<!.ú,'úlltl",.'l,"'1t uoIIIU/! " ... ... .i tJ/lI/wr f"/l.' 111 1I , ",1'" 
';IJIH~U I1 /11'(l1111((1 ('/ () 11h/ 1I,1, /Ill lldty m /lllrlll ("' I'/!:(II'ul 

I!JU II h'll ,l" 1II11~IJr IIIO/Hltu tll , " hl/ lt il f'fm {'UI' Ih'lI.::j\" 
II Ilu f ulfl fil ilU ", r " II.1 f ' /I t'u l I ln ,'.i tI<, sJ .. ,lpllfll dtllr'os I U It l. 

e[Jlj ilyen bellzi:dct, 1880 -hun iTtál, j meo CI nlilténium 
évé/lim III a/duális nak tnrtottu szerzője, pedig mur a 
mCl1fTúll 7Jlllctllutábrll\ b gyal l ó munk(1 volt Gondo/am 
nem kell Iciiliirl ilsebb magyarázat ahhoz, hogy az ilyen 
l)rédHcácfúlc mtlvcn hatékolllJan üritették Ici temploma
inicaI. Nem cé/om COy ilyen cl/ck keTf'U:lJen homi/eti
haf f('j!l'yetétwkbc bOcBátkozni. de a Sz('ntírá.! öröm
üzeneteI/ele va ll minden vasúntapra , söt minden nap
ra, sajátos é.~ IcfUön ntrmrlanLvalúju, ami c.~ak aklcor és 
{lZ I\{f7' raQad mey .8 (;8u l, az adott körütnténWk Icözölt 
l'OllZú. Más alkft /omma/, mint láthattlIk , valósármul 
IÚlf/uH}a a hI vő l('l/ulf a templon~ból, 
MI'UOyőzöd{osent. hur/JJ ma már Ilye" papok ItIII CSe~ 

1Iek. dl' méfl Iw vo lnlÍl/{t/, is, /!z az érl-'mnek csal, eQyi-" 
oldll/a . 1\ mú.dk olc/llt /I IcörillmCrlyelcrl' Itivutl.:ozó mlii
h·kezet. TUPll3t WluWIII lIze rint Icyrif'kdbb esetbl.!/L 1:.;
IJlí ;:tatju II szúszéle' szol{Jála / loyyaték'lSBlÍglÍt. Meg 
llIfllkm val,l/me/yU, papol n Itútambyölt bír6tnak is, lia 
lU: emucr II stószéki sZIl IOá/tlt lefől érdcklődlk, reT/d
szedut tlZ elle n 11illes kilOfllÍs, 

A z erJII"ázi lIobc/t Píll,köscl utan kötlclkezik az un, 
Il l/ne/J lI éllcilli lélév. lI uszon/laL - már 7IwTadjunk en
lIé{ Cl Ici/ejczósn(-t - Ic Ű z Ö n s é fl (! s vasárna p. A sor t 
CB/JI! cYlIs ;:er szald l jn "WO az Qszi /ui/aadó iinn 'p, S 
Ini/yen csud álntOBal, t Zl'I.' II l,őriilmé llYf' lt;. Karacsony
leol'. II,{spétloor s eQY utolsó uckifmzttrtlasslIl pÜlIkősd 
/w r sz!ltlc 'pn r(l/IcsolóltIQ kénuszc rilik (l l,iv6 embert a 
1"IIWlf)/ltbtl. IlOfl/l a:!ullÍlI IIIIBzo"IIal vasá rIIa pon keresz
Itil ,,1.,szarn ,·lsrllt 01111(111, Nar/yritl,rill unióba l! fordul 
d& ldl/sa oát lÓ Idj r illm!'! ull is, ll l. COli vaslÍrnaJJi inspek
ci6. Id r ll'lcn clulll.z IÍ,~. stb, Dc II l illilc/ls nem II kU/só. 
lIlIIWIll /1 bc/só Ic/ki küri/lmél/V, ked vcs Ilio6 leswé
n"/i. ulllll kU l xI; kűriilméltyekk(" igyekszc/ el /akarni, 
A ml " lti/nk neri ltl ls/en IIIc(Júldot/1I az embert SZ{I-

1.1(1(1 (llau·I,/WI . I fJY If 'lkl /{ü rilllUélllleink a mi al.'af(!
/ll1I/c ltll Ii/QQ(·IU'k. ":z/'keL (I bl'ls6 kÖriilmé llllel.'el ."CIU 
tl tÍ1 LQtlllljO IIICfl sc", pr(ul ik6cló. Bem 1)/1/J. s,e rn Iltltr-
11ill. 1';~clI r.:,~flk maga lit: t'!nbt'r ,'ril~ó.::ta tll{/I, II 1)O/l" ~ 
/1/'!!{lf/wd6 s fl /iI./lr% l,dsé(l lC/l'lIl/l sI10ft.~á~c/, IIU.~IJl 
.,II IH'Z. fl 1'lHlOzd.~ I/Uz , 11i,~. {'~ a:: {or /Il /mu lis eC/JII, ri c UII
III{//ld1w l! 1/1'/11 .>/.Ji/. Nek.'d, IIIl'ga<lltok ",,{'II 1IH'(J!'álto~
l 1111wd 1II00(lI/ot. If(! Islell gyerlllcke ~S J.!': //B kÖL'I'I Ő)1! 
o/wrsz 11.:11111. . • 

1\/l/'dl"~UlIlI, Il1il!I'(Ó/ lIS pil ll klJsrl pilla Ilf/I n yI lelki M ln ~
IlU" (I· illl/li'P nd/ldlll N lél' vasdrnapjain és fl III/II/kas 
IlIifl,tJ;IIfI/.lUkl/!/ Ilr/k t! /ott tÍ, LG/kl ktll.lt·ssl!noillk b odofl-
1tt/(III/lIk IIlIm' l'lI IlU pat a szo ru/ot . IIZ irOII~moss(lg. II ': 
Ih\hll. II "1l'(lb ÚI~éld.~ t'trlll/' /lúvé IIIII·IÍ~soIlHl/JII/,· . Ne . tl-'
fili/II, " '::1-'1,0'1 It "111/01,0 1. /IZ ll /et rlrdgll l,jlillc/(o/"/II(-
1.' (j. lj " su fl ff S s t!. U,' . .Ju lua b J e niÍ 



Az nél... 
"'" az Úr küldött engem, J ézus, aki meg je
lent néked az uton, melyen jötté l, hogy sze
m e id meg nyiljana k és bc tcljcscdjc l szentii. .... 
lekkel .. . " Csel. IX. 10-18. 

Aliarmilycn nagy gyülöle tl e l volt is Sauhis az Úr 
Jézussal és I,öl'ctőivcl szembe n, szcrcnc~étlc~~ álla~)Ot~
b"Ul végül m égis csak Jézus segített raJta. Es nkarml
I;CIl makacsul vonakodott is Ana ni ás a m cgbizalás tÓJ. 
végül m égis csak! c l kellett mellnie és segítenie l,c ~lctt 
Sau luson, ha bár tudta róla, hogy Damaszkuszba IS a 
keresz tények üldözésére igyek ezett. 

Köriilbeliil így lehetn e egyenes é rte lemben összefog
lalni a dam as;l;:uszi j elenetet, mclyből egy rövid igét 
idCztem. f\zl hiszem cz az (-gyik legjobban cUumta.
wl t fejezete a Bibliának. Err ö) prédik:Utak a Icg.Wb
het. Sőt , küJijn theologia! is ,í llitottak fel r óla. _l\'~cg :I. 

köztudat ban is általánosan ism ert a jelentosegc ~ 
., I,úlfordu lás"-lIak. Nem csoda, m ert a daUlaszkus~ 1 
uton akkor vala mi olyan történt, m elyhez hasonlot 
azelőtt nem tavasztalt a ~' i11ig s a m ely lényegében 
még a Ula i ember e lő tt is döbbenetes. Egy ember , aid 
é le le céljául választotta ft keresztények ii1dÖzését. 
valós(lggal kéjeh~~'e juttatja börlÖnbc, lúnos halálra 
artaUanok ezreit s amilwr _ tolvajnyelve.n szólva. -
már-már ott van a I;:cz.ében a legnagyobb falat - hi
szen az iIIetékcsckWI egész Damaszkuszra szabadk ezet 
'kapott -, ~s ott , 'an m á r a, város kapujában, biztosít·va. 
szám:ira minden segítseg, hog'y szörnyü munkáját el
végezhesse, akkor ott a celszalagnál, mikor csak p á r 
lépés , 'olua hátra: meg!or pan, összecsukódik s a h atal
mas óriás vakon tántorog visszafelé s ki azelőtt erős , 
izmos férfiak é le tét pis lákoló gyert.yaként oltotta k i , 
most fámogatásra. szorul, egy csecsemőt sem t udna 
mar agyont·a llosni. Vakító fényesség, szarnonkérő vilá
gosság veszi körül. Ba rátai, útitá rsai viszik be Da
maszkuszba. I\Iicsod,a ~rkezés ez!? A hős, a vezér, 
mint egy villjmtéllte bokor a zizzgö szelben, ide-oda 
imbolyog. Elhagyta a gyűlöle t és a bos~zú minden 
ereje. Aztán jelentkezik A ná niás, kit az Úr küldött és 
meggyógyítja. a vak Saulust, hogy ez a rettenetes po
ga.ny allól k ezdve, mint az em beri szellem legnagyobb 
ódása járja végig az ism ert világot és az üldözött 
Iüiszlusnak gyülekezeteket a lapitson Damaszkusztól e l 
egészen Rómáig. 

A szellem világának micsoda mélységéig, vagy ma
gassagáig kell e ljutnia az embernek, hogy rátalá ljon 
erre a fényre, lRely vakít és azutá n látásra gyógyí t. 
Mert ez a fény n em valami k özönséges dolog. Itt n em 
arról van szó, hogy ha a napba, vagy vakitó r eflektor_ 
ba. nézünk. clkáprázik a szemünk és eg)' ideig n em lá_ 
tunk. f:s a damaszkuszi " páUordulág"-nak scm pusz
tán annyi az értelme. hogy Saul, h asonlóan az olyan 
emberhez. aki egy ideig cgy bizonyos ;iIIásponton van, 
késöbb azt megváItozlatja. 

Istentiszteleti vonatkozásban a da m aszku szi út a mi 
u tunk, keresztény embereke. Nem is tudom mi lenne 
, 'clünk, ha nem volnának az ünnepeink és az is tentisz
teleteink! 

Az unitárius ember kereszténysége benső vonatko
zásában l sten imadásában áll, gyakorlatilag p edig J é
'Zus követésében csúcsosodik ki. Az cmItcr felépitése 
rOllpant k~mnös. Micsoda világok vibrálnak, nyüzsög
nek, moraJlanák benniink. Vannak érzéseink, vágyaink, 
J;ondolataink, indulataink, á lmaink, nyilt, vagy ' litkos 
kívánságaink, reményeink. !\olint valami milliós hadse
regek, mindig harcra készen. A szentsegesl öl a kárhoza_ 
tosig a fokozat min(len sz!eppéjét m cgszállva tar tj;ik 
bennünk és c1árasztják egész emberségünket. Testi és 
l e~ki em?ciúink ragaflnak és ir{lllyitanak é le tme/{nyil
vanulÚSalkban. Megianulluk az e,'angéliumokbul s 
JéZllS példája\)ól vilagosan látjuk, Ilogy milyen a jó 
l,eresztén)', az igaz ember. A valóság mégis az hogy 
mfísforllla keresztények vagyunk a g)'akorlatbUl;, mint 
elméletben. Elméletben minden keresztény, vagy Icga-

lá bb, minden u~!tári~~: J~us-köveHi ember és a gya
korlatban a legtobbszor mmdnyájan JéZus-üldöző po
gányol~ vagyunk. Milyen jó, hogy ebben az állapotunk
hani mll1.ket is megszólít Jézus. Ná.l unk az istentisztele_ 
tek jelentik ezeket a. damaszkuszi, lelki lalálktl1;(ISO
k.al. A t~mplomi. á~ita.t csöndj~be.'?- .Saulus felfigyel az 
ú,r szav~~a. ~ ImadsaS",?s e~melyules Világossága gyúl 
~cl bennullk cs templomi szamadásainkban tisztán lát
Jul., h a helytelen utalton jártunk. S az is tentis7. te let 
utinl ,:alami jósagos Ananiás, megnyitja szemünket ~ 
mutatJa, hogy m~rre k ell mennünk, Termé,<;zetesen ez 
n~'?1 ~eg~ .csak ugy egY.ik vasárnapról a másikra. So
kái '; blrkozllt az ember únmagá.val, mert Saulusnak is 
,'oJtait Dehéz órái. Sokszor döbbent meg a n ázáreti 
cl~hcr k~vetői!1ek hősiességén. Egyszer azonban eg)' 
cllu odcs Is te nhsztelet al. Evangélium szellemével ön
tudatra tibreszt mindny,íjunka t, m ert az Úr parancsá
Imi, scm Saulus, scm Anáui;is n em tudnak ellentmon
dani. Csodálll:Oz nám ra jtad. ha nem eine már bennNI 
a jótékony viIágossflg utáni szomjílság. Azt pedig hiz
tosan tudom rólad. hogy: .. nehez nek ed az ösztön eHen 
rugódoznod". Hívlak a'l:ért istentiszteleteinkre, a gyÜ
lekezetbe . .. hogy szem eid megnyíljanak és bcteljescd
jél szentlé lekl.el'·. 

Amen. 
Pethő Ist"án 

- -- - ._--_. ---_ .. __ ._---------- ---,- , ---. -

Lelkészkonferencia 
K onferenciát 'tartottak lelkészeink május 20-22 nap

jain Magyarkúton. NIegvitatták azo/wt a t.ennivalók~H} 
amdyek egyházunkra várnak az önellátás elkövetke
zendő idejében, az egyház és állam közötti egyezmény 
sz(>ll(> mében. EgyháZi életünk jövendóje, vallás-erköl
c.,i munkánk elevensége, teológiai tudományunk műve
les€nck lehetősége. a lelkésí iutánpótlás biztosi/ósa, a 
gyülekezetekben végt endó gyakorlati pci.sztorólis mun
ka gyümölcsözővé tétele hten után a "Illi kezibkbe 
rlan l etéve, - állapitották meg a Konferencia résztve
vő:- mivel az eVUllgélium hirdetésére megva.n a 5za
l;ads(~gunk és rendelkezésre állnak alkalmas köriilmé
nJj (!T;; is. KüLönös gondot kell éppen ezért fordítani ar
ra, hogy az elkövetkező években kLiej/ett lelkipásztori 
'Tl!1mka nyomán híveink megértsék, a keresztény szel · 
lamm' k 1tnitárius módon való megéléséből folyöan, 
hogy meg kell hozzák az Egyház fenntartásához sziik
sege:; a1!yagi áldozatokat a nemrég sziiletett Közala
pwnk s ezzel egyidőbe1/. Nyugdíjalapunk gyarapítáSára. 
B iz. ositanunk kell unitárÍ1ts életünk, keresztény esz
n.énycink szolgálatában álló egyetlen eszkőziink, anya
SZ,~111i':u'ullázunk létét s ez tÖ!üllk függ, a mi lelkiisme
Tetünkön nyugszik, a mi hitünknek a próbaköve. E~ek
keZ, a súlyos és komoly, de egyben sok őrömet jelentő 
te1~1I it'(116kkal €!7y id6ben vetödött fel a konferencián It 

llélfének 'a kérdése is, amely anyasz,"ntegyház!(~k1h~.k 
O/yM. I.'v/).1)yéljumi programmja ma, amely munkat ko-
1-e~1?1 e., (,;(~Vf)1!sé[lrc tart igényt. Ilyen sze!I:~bell ter
;'ccJt ki a lt',b~szek figyelme a béke munkalasanak fel
(;daLaiTa. iWegvitaUák lelkészeillk sajtónk Ilelyzetét is, 
az Uniláriu,s Elet cimií laplmk szerepét egyházi éle
t ii,nkb.m. Szemf;er.tzt·ek azokkal a reflexiókkal, ame
Iyalc h.lveinl, 1'ii.~;:>érÖl érkeznek. Számot'tJet~t/.ek a, le~e
töségekkel, amely té11Y kötelezően frja elo, 110011 !n!.JI: 
den gondolat, amely itt hangot kap átgondolt, ep/to 
jellegű eoonqe/ittmi szellemű. bekét szolgáló és vonzó 
legyen' mind' tar/almában, mind formájában.. Hissz.iik. 
hogya konferenciák lelkes Illlngulata, naponken!1 
imád.~úga s a felvetődött kérdéseknek komoly munká
lása rrivctit'i. Nnyét az elkövetkező idök szorgos mU1~
kájáTa. S hisszük, hogya jó lsten megáldja törekve· 
seinket s dolg,ozni fogunk (J"/Iyas:entegyluiz!mk és n€
pünk javára. 

B. M. 

UNITÁRIUS eLET :r 
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