
a szekta irataiban lépten-nyomon találkozunk azzal a pozitiv előírás
sal, mely a tagok között a legszigorúbban előírja a testvéri szerete
tet, de ugyanakkor megköveteli azt, hogy a külső bünös világot, a.
"sötétség fiait" gyűlölni kell! Ezzel a régi paranccsal állítja szembe"
az Úr Jézus a maga új parancsát, mely erkölcsi síkon az ő evangéli
umának alapja.

A Chirbet Qumran-i irodalom tehát nem keresztény irodalom"
szerves része még az Ószövetségnek, de annak utolsó fejezete; a kü
szöb és lépcső, mely fölvezet az Uj szövetség kapujához. Ennek az iro
dalomnak tanulmányozása óriási ielentöségű a szentírásmagyarázat..
a történelem, nevezetesen a vallástörténelem szempontjából. Itt csak
egypár gondolatot adtunk abból a gazdag anyagból, mely az eddig
közzétett tekercsek alapján kitárul a kutatók előtt. "Megszólal Juda
sivatagja", ezzel kezdtük ismertetésünket, mert ez a letagadhatatlan.
tény: Juda sivatagjának tekercsei világraszólóan tanúskodnak az új
szövetségi szentkönyvek történelmi hitelessége és megbízhatósága mel
lett.

VERS

Az Isten, akit nem lehet Vagy mint a föld, olyan süket~

Megfogni, tiszta láng, A föld, amiből a
Az ember pedig féreg, és Teremtés napján vétetett,
Miként az, oly falánk. Hogy nőjön, mint a fa,

Hogy szívszakadva küzdjön és
Hogy essen össze, mint
Ahogy a fáradt vad szokott
~s legyen főld megint.

Toldalagi Pál.

Mf:LYEN ALUDTAM

Mélyen aludtam - Fölnyitom
A szememet és újra átjár
Az emlékezés melege
l!;s [eleszmélek; mintha Lázár
Lennék, kit Krisztus szavai
A halálból életre hivtak.
Érzem, hogy élek, és aki
Szeret, velem örülhet, sirhat.

Hallom a nyított ablakon
Keresztül a világ zenéjét,
Kiáltásokat, füttyöket,
Amikre bomlik az egész szét.
Látom a napfény ragyogó
Oszlopait ínogva járni
A levegőben. Tele van
Az OTTom a föld és a nyári

Virágok és a sok növény
Vad illatával. Egyre jobban
FJrzem magamat. Nyomorult
Szivemben ís most nyugalom van.
Fejemben zúgva rajzanak
A gondolatok, mint a méhek.
S már mondanám is: "Mesterem,.
Eletem. egész a Tiéd lett.

Vakon követlek. Lábaid
Nyomát keresem én a porban.
Az leszek, amit Te aket1'sz
Es elfelejtem, aki voltam."
De mint a mágnes a vasat,
A puha, tollas ágyaz álmos
Embert: anyám szeretete
Szeliden visszahúz magához.

Toldalagi Pál
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