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Az Állami Egyházügyi Hi vatal új elnöke 
~. Xepközlán-a .~ Elnöki Tanli.C'S".~ PTantner Jóu;e

fet miniszte..; rangban az AUarni Egyh;il.1IQ-i 
Hi\'atal e!nökén.' kine~·ezte. Oj t Karol.\-~ sajat kérel· 
mc.n:: a;: elnöki tisztség alól íOlment.eU.e.. A:; u j elnök 

no\--", ' I" -'- f ~ ........ ~.;._. _ ( . • ....... '.' """"" _ J'!880la ~ .... ,~U '-eze~: 
?etM Ist\ an puspökj heJynoAlit és dr. G ál(ah"i httán 
fégondnoko:" 

-------------------
A mi unitárius kereszténységünk 

Lelki sza.mad2S? jnk csöndjeben - mi kez CSL1eny 
emberek - ilve."'lkor non~.!nber utolsó napiaíban szin;,e 
t:.aUjuk mir. ~. dübörOg\"e köze!edik felénk advenL 
a ni.>'akodost$ és a rernéDJ,-:;Ce4" :ek aldott lelki ta\-asz:L 

Kdcszten\'" ene!em~ adn~ntnU e.;esren sajátos 
jelentése \-an rneiya az bis igy fejez ki : .~ te.!e:mtett 
\;.J.q só\-aJog.a '--arja I.r.en "fianak a megjeleneset. .~
kor kapta adn'nt an a sajilOs keresztény lelki 1attal
mat. amikoT a \'ilág a pnSfeták sok e\-százados jö\"en
döl~ da~jin \-a.!óban csorduhig tele "'oh \"arakozas
NiL és a jcn1án\ide.lti pusnab:l.n megjeleni már a da
.6uuhis emrer s elhangzon ajkar! a me:gerk:ezen ad
'\"ellt eJsó felhi\-asa.: _Térjetek rueg. men elközelit.e..o.;, a 
men.o,yeknek országa-o ~és:ti~ek az Urnak lilját és 
cg. er.psretek meg: az Ó C:s\-enYel'- es ~Teremje1ek a 
rneftéréshez illó ~k:só}reL - A .János }.--eo' -liS ' e 
U~ rnetrben JéZUS ~ isvaronhatatlanul jegyer.e fe! 
~g"t ü:en "tataiá""'!; engedel.-nes sz.olg"I,,1.ira, s:zii. 
10falUji."1a..~ kis i mph3niba.."! n..tiltan harco. hirde:e n az 
~esz ósdi \il;ig ellen. Bejelenti. hogy fd aka..-rja és feJ 
is ~ocia emelni az elese'i1ek~t : küldetésenek ee!ja: gyó
grltanl a heiegekel.. feJssbadit2ni az e1nyomonakaL 
~~:nn to, ti t= li fcgl,,\~t. \.;:;asrtaJni li 1 .... &90-
. ..... jOOtJi SrI',- t, el.~éliumi Ö. 1l111d hirdetni a 
SI( gea~·eknek, mm Ó \"'1 - M$jgul jOn a \iligra, bo~ 
.serJti .se maradjon sOtM' -t' Ui. Az embubea ' ebai .. 
lelk~ akarja .L"gg~OgJile.ni. an akarja cg'- , ' ;g--"é 
:en,?, lACO( ezalla1 li \i.J.a& lelke is egps'" '4ie5, az é!.el 
I'pchg ö:.óm:cljes., óerüs !e:;ren. 

_ \'aDJa. iQ&.< az. en-.tu lÖl WsZ mim' il .U eel és li 
\"lla4; mu:~.i& Glsan" ~t amitren az. em~. 
_ A ~..eny tili& n:sai Dap-'.g sem tudla !elfOé:"::U li 
)ele%::v' E.'e:. anna!;; li TOppant lelki rin'idásr;"k mely a 
","", nand umlsó debdj;iban \1 go ed:ne:::..< et • i 1c
g;-6rg .. lz;;~ [b~d Fe:eue !e!);.ebóJ a 2::e:i:: Ha eg,>; az.. 
ls.:en. I~ caw-o és ~H>or I ~1... ,.kltar Jé
zus - JÓDe!nel;: es Mártanak a !'.a _ Dun IS'ien ~ 
ber. uinek bk'ii .. ,U'!e an:mdOan lS".enen fiigg Ü~· 
2nn,.nr.L bec' lSU!:!l lelke i1'irI}ilja és 1eUti na. ;:sza:3 
emberlP~ !o.t.~., Eroek a !elj5.l " ei; p "ig 
tea:' ("tes k6<e"~t'd:6~ 4 ma_ik ~ ;;; ""' ieIJ, ir.. 
15a tn : llii,'id .. ~-'"aXe:l bal3!ra. s !ki!;:őbb _ .. w'odnsi· 
zn., 1~ - hal~.o ~ itBt&.. iLSl ~ an 
me~ ",1'!a~ ~:. 'l; ~ecrl1 'S-'1 inidj>-'k ;u 
t:!IT.OC. il' 1~ mina ' l\l.-;P.lt"':, ,bh, _ in09 m ...... "bb,. ;;-.... ;-i~ 
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ETHElBERT STAUFFER , 

Mit mond Jézus önmagáról 
Dr. l::lhl'lbtlrl Staufj"r 0902-), nk/tól 

:U: II l1lbbl tanuImIlnyi fOI·dltol~uk. le:o.l6-
t:,inl Inná r t;rIIl Il Ql'llbe~l. ~Z c\!,-ngél,.":us 
egyhá? c~r ik nngymult.u r6lSkO~éJ~. 
Sinufrer professzor nel e nehán} él-e 
"ált Ismertté. amikor a J~zus élelév~l 
é5 Ul.Oftás.'li\'n! foglalkozo kutal~:t 
közzctcltc. (Egyik kö tetc. n Jézus torl~ 
neti nlnkjá\'nl foglalkozó. magyarul IS 
lU: érdeklődő rendelk~zesére 1'111.) r::ut~
lásalnak merészen uj ered;nénYCl es 
hngromá nyos kötöttségek~?l s~b.ad 
gondolkodásmódja miatt 5aJal tana rta r
sai támadták meg. Bidlatukat nyilt le
\'élbcn tenék közzé. Erre a nyilt le\-él
re váloszol S\tI.u(rer Je::us, Pói és mi 
(Jesus, Paulus und w i r. H amburg. 196L ) 
d mO kön",·ében. A (önti címen - ro
" id itésekkel - e kötel bevezető fejeze
lét közöljük. 

Dr. StnuUer nem unit<i. rius. Azok fl 

hag,vomnnyok, a melyek alapján k iaJn
kitottn és összefoglalla sa ját válaszait 
n kel'eSztényseg nagy ké rdéseire, sok 
tekin le tben músok, m int a m ieink. De 
sok ponton egyewek is a mienkkel. ts 
Cppc.n ez az oka annak. hogy alábbi ta
nulmAnyanak egy-egy szakaszában 
örömmel ismerhetj ük föl a testvérgon
dola tot. B6\'üljö n. mCQiiUön. fon ódjek 
szorosra ez a szellemi rokQnsoig - ezért 
adjuk közre StauHer professzorna k ezt 
az írását. 

Azt mond ja Jézus Mt. 1l :27-ben : .. Senki stlm is-me r i 
a Fillt. c.sok a.::: AIIfG.. .. J oggal \'á thatnók e kijelentés 
fotyUI, lasa t MI. 16:l i, Gal 1:16. Jn. 5 :37 \ -aL\' 16:H ér
telmeben. mRr csak az idézett hely párhuzamos jellegü 
fUtepitése miaU lS. Akkor a mondaI a következőkép
pen hangu nek: .Senki sem ismeri a F'iut, csak az 
Atya. es akinek cl.: Atva ki a karja nyila tkoztat n!:' 
Vagy pedig: .. Senki sem ismeri a Fiut . csak az Atya. 
is akirl r k II S.::enrl ... lr k ki aka r ja nyilalko.::: lnmi:' Egy 
ilyen d romond.a t igen m('ggy6ző lenne. és blan na
lt,\'OIl is szh-esen fogadn6k. Csakhogy az idézett helyen 
ilyen dradék nincs. tn l\·lt. Il :27-et - több okból is 
- ert'dNi j~zwti Igének tartom. az egyik legeredetibb
nek, amil csrck ismerünk. A "kö \'etkezmcnyek"? J e
!'usról minden kriu,tológia! kijelentés problema tih-us. 
Mert senki sem ismeri a Fiú t. se.nki Pétertől. Pillól és 
Jánost61 k l"td\~ Ba rth ig. Brunnerig és Gogarlenig fa 
jelenkori protestáns teológin vezérala kja!. - Ford.) 
Eln-tltnlan. ha \'alamil)'en helyuUlo kijelentést aka
runk J ézus!Ól tennI. a kkor s.ujat bizonyságtetelre keH 
~agyatk<aJ.nunk : II nauireti Jézusnak önmagaról szóban 
es C'Selekedetbe.n ICIt kinyila lkoztatásáro.. Ebben a 

~.al'ltykö rbe:l <:sak. n,: "leGitIm", amit Jézusnak ez az 
onmag~rÓI tett klnYllatkoztatáS.'1 Cr\'Cnyesit. 

De t o.l lehe t-e fej te ni néhány mondattal és utalás l 
Jézus önmagáról Il"II kinyi latkoztatásának lenyeg~~') 
Ha ó \'akodnl akarnék a fél reertesektól akkor bi e . 
sa~ nen~, ~én hát ezeket a dolgokat i('gSziveseb~ 
elp késobbl és nagyobb mu a nyagahoz tenném felte 
VIszont ha az ~mber I"r"ÓI az elsődleges kérdésröl hal1~ 
gat; a~ a, \'es~,el.~· re~'yegeti. hogy (baratai és ellenségei 
~ a rant.) koruIbeiul mindabban fél reértik. amit a 
mas~agos kér~ésekrol mond. Ezért akarok _ ideig_ 
le nes Jel~eggel . es teljes fönntartással _ néMny szót 
mcgkockaztatn l. 

Jezus ö nmagaról adott ki nyilalkozta tasának lényeg;e 
- ~gYllsz~ - az.,hogy a názáreti Jézus igen)'t tart Isten 
l.elJe5 felsegérc. Ez az isteni jogigény legtisztábban ls 
l egha~alma~abban ~z "tn ungI/okt.. kinyilatkoztatási 
f?~~labal1 e;; a "B-::onll mondom nektek . . :' kijelen
t~S I formula~an feJ ez6dik ki. de ugyanígy jut k ifej('. 
zesre az Oszo,'euég szavainak és parancsolatainak 6n
ha talm~ ,Jézusi, atlogalmazásaban. J ézus abs.zolút te1j
ha talmi Igén~ eben. Is ten ot'szágn megerkeztel'ÖI szóló 
üzenetében, önhatalmu T6ra-birnlatában szertartas i 
formáktól ment bü nbocsánatosztasaban. 'es még sok 
egyé b formában. szóban es te ttben. Jézus ennek a ha
talm i igém'nek elméleti megalapodst nem ad. De ar
ról meggyöz bennünket. hogy ahol ő van, beszél. tesz. 
0 11 maga lsten van, beszél cs lesz. Ecce Deus! 

l\hisreszt viszont Jezus önmagáról mondolI kijelen
tésének lényege az. hogy Istennek ez a felsége egy 
hus-vér emberben nyilatkozik meg, A názáret i Jézus 
eszik, isltik. éheltik. szomJa:rik. szeret. gyúlöL bankó
dik. sir . relleg. kételkedik. imUdkO%ik. meghal. A ná-
7areti Jezus nem igényli. hogy mindenhatónak. \'agy 
mindenludónak tartsák. Neki is meg kell küzdenie az 
eUenségeskedésekkel és kisértésekkel. Óhajtja és ('1-
fogadja a búnök bocsánatat jelképezó megtérési ke
reszu4et. és B .jÓ ).lester" megszólitást szent komoly
saggal utasit ja \issm: "Senki sem jó. csak eflJl: n.::: ls
( ('n" (Mk. 10:18.). A naureti Jézus húsból és verbUJ 
\'aló ember. de mindenekl"lÖII józanul könyörüle,es 
ember. könyörülöcn. testverien. elóiteJetektól szaba
don. segltöcn, ajándékozoan. te remtÓl"n, magasztosan 
~ber. Ha eg}' síró a nyaI. egy vakot. e~' számk!vei('l 
tet pillant meg. elfacsarodik a szí\:e. Törődik a szama
ritánus asszonnyal es az utcaIlinnyal. Fölragyog ez ar
ca. amikor ól szlro-föniciai asszony talpröesettft:gét 
lát ja, Am ikor az apostolok ugy \'iselkednek. mint 
holmi s\-ájci tes tórgarda. Jézus fölpallan. ls a kiC5i 
gyermekeket szi\'e egész melegé"el vesZi k<;:rjába. 
KÜld a Mjtölés savanyú kegyessége ellen és nem b<\n
ja. ha lalankna k meg isuik nak gúnyoljak. Simon 
hazában hel}·es.li n renséges ünnepi t$ozlasl. és a ka
patos lakodalmi tarsaságnak egy fet akó minOségi bort 
küld. Ecce homo! 

(Fol Illat juk) Ford. K o:ma TGmas 
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ri U v l l-I f' lIp;er i I ekerc"el,' 
,• '" ." IIh' 'Ith'\\. IlliU' I,-' ln It, Unitariu" t~I..:o~ Ili. 
,," < , , J ' " ,. , ."" "aI' h\íl,.\' IU t'Jljl'll'nl \'i;.." nng.." ~·l r !1I ".s 1;.\ n\\ ol l ........ 

k~II..\' \'llh,,'(m. ft'UJ" ",Ulle.. Hm ,'OW". l\ r u1d C~:l·. 
Il'n\ (. w~lIl1ut'nlUml I nnsl'.ék~nt'k t\ 111,) r\"1S~1':OI·l\. 1\ Kl .... 
lel j Kutn tófnt&ct J~Ül!i."U t DjD , CUl1C: A H OIHtlllUMi 
rd'l,c~fk. A kU,inó mng.'"nI" rOl'(:hln~ ; _tN. J(\Z$~f 
lwnt C'lI . to llából kt'lill t kl. tu; clő.<o(ro pNltll. 111l.'4'1'O1 
met,.'1' lll1plthntjuk. 11('''''' 1.'I\I,ét II kL'ny\'IIN kUlún&..:o n 
!ll1Ik tU(lrlll'tctkn. dl'. 1I11hu 1.'; \1':\11 Sil.ukC\' tll , 1l1u nkt\j ll , 

A r: n nehány f;omloIHl. 1I1<'b'd c ilII!!." j c!cntö"tllo1.u 
kfll,' \'hti.: fl'lilnk, h~ l·ml\í<I'.(>Ió·~cn C.'l.:.I~, e!;l'·kc! 1<:.1\'('
tett problemtl N',!:!Sl\l rá\úslÍr\1 " r.ol'ÍlkO;t.hl'ltlk, dc u~Y 
" clJdk. igJ' I~ :;:l:ol):.,llnl tudjuk nIt II szdlt' lIlet. nll'b' 
ti mil ~~Ö Ind~lmából 6; mOlld :m l, 'ulóJából á~fI(l : 
n "Uá" ..... '<.Ságnllk, n st~ll'$('bb lá tókfknek, 11:& dOlto.. 
IN Ck It'\'d kt'l:l:é.~ének ti sl.cl!<.-mÓt ; lU: t tduU, nwl\' !I'/: 
\lI'it!u'i~llluslmk n s:r.tllŐunyj:I , 

Sz('I'XO k{II\,\'n~ 1x!1\ t('jd()~'Oa:u nl.okm II hébel' és 
:H'llttl! nyt"lní kéxh'llIos bőr-, pnpin /$x" .. 's pcl'sumcn· 
Ickerc;;eket, meb'eket II Holt· lenger C:slllkny u,,!\t1 
pMI\'idtkón, Kirbel Kumrt\nba,'.. {nms.\'m~I :. KUll1~: 11I1 
I'("ml és k/w nsckén luhi lInk 19-1 ,-195:\ kllzö tt . Et e k 
ti Iclel t'k ~'D"rí'.t.:1 lIi': otl'.!' tnmentu m kony ,,('i n e k le \jc$ 
n l!;.\' WI'('dékl.'s kClil'l!c-S pt"ld:mynit, s mfl~ ):yü jte lllL'
nyekN. uubrtls:r pctil~ I.'IclY K unm m bllll é lt \'ol !!iso:> 
kÖl'Q.!;s~ suj:itCls sleHl"mi termckeit . irus::I!; ~ml l\kd t 
t ·rtalmou:\k. Kl'IN kl.'zesi idejilk u Krisxtus ('Jő tti II . 
<:~ I , " alnm!n! II K l'iS%tus ut..1ni I. sz.'hod. 

I. Al' otl'St/imenIU mi kt;Il)' I'e k l1\!1jdnelll m ind· 
e$.\·ike n"szben, \'ng." t'~cs:tben el(,l;,en ll t n kU!ll1'nnl 
l'om-b~II'lnllgbő l , I\h:-gtn lál t(lk 1lt':ldti u l E:l'i'llás PI'ÓCétn 
kiirl,l'I'én;'k tl'ljes k e:.rll1lto.~ pé ld t'r. n,I';\t, Ezek n icJete k 
nzét'l ct'dckesck, m~l·t II mn h:l!W)t'r. latlmn Icvő ó l('S· 
tmn""lIumi kön,I' \'ek Kril' l' IUS UI ln 100 kot'ü1 n,rcl'tl"k 
t> h 'l'tnll'· Je[j~et fl jnmnilll rnbbi nu.s iskola munkás
S>lga n,\,onta ." fl most m cgtnlált ke:d rtlfok pedig leg
uUibb kCUl..1:r cs;!lendön.1 ~(>bb l keletuek Nngy
~"CI'Ü nlknlom n.ri!ik [H'm, hogy a '/: t's~ tlcgt.'S sxövcg
t'urnlt'r..sOkllt mo.~ t kOITlgl\l jt'r.k II bibHnku tnló k. Elókt. ... 
rü! t('k nzl!tn olnlll heber és nd mi nyell'cll irt szö
"eg~k, nmelyeknck mo ndnn ll'ul6jn ug)'unoly:w , m in t 
~7 nltnlunk ismert mni óteslnm c nlumi könyl'ck . de 
I\1l'g sincscnek benne n:t Ot~bmentumbnn , "elll 1'1'1-
I ~k Cd a h i\'u tfllt\S t-:t"go t knpott kön,p 'ck k özé an
nllk idején II Jnmnin! is koln rnbb!jn l. mert .. e re t· 
nck"-eknek tn!ü lt"tk . Ezekel Ilc I'ezi il teotógin npokrl f 
~"1 ps.wudocplgrllf!kus m u\'c knck. Eddig ls is mentln k 
Ilyen Irásokm, most mi'g Sz.;lpQlooOtt II s zámuk. s ki 
derü lt. holo!.'· ti k\llnrúni \'allt\sos kö:töss ~ ezeket II 
nemhil'll lulOli H1isokn' hnsz:nfiltn. S Un lnl bocs.1'. nem 
(crtOl te meg öket, Sól! 

2. A .Ku,mrt\nblln cit I'ull:'tsos kÖlö~ ",er. szellem i 
~e ~rné.k cl, Il'ásos emlé kei közül eh~~ ~Ok keriilt fel
~nl't! II s·,ób.'\l\ forgó l'.s'l:ll'nd6k bcn. (Jyen" k': A k b. 
.:üu 40 ~':(I bdlll:QrQ, o Hnooku kk kön"cehe.: ftl:ött 
"~ Q!i"Q rQ ;Q I, A Iildooudg fia i nak ha rca a sörer.do 
11~~t:ef. A dQ'IIQszkus.:i irol stb .. !\Ill m RI' e gye rtc l. 
m ucn 1\1Ihj 'ik u ttld6.~ok CS ne nt tud6.~ok e<.o'<u'nn!, 
ho!;y ez :I kumn\ ni \'nl1ásos :d>z ' g ne m m:\:> , m ini 
r' ~zeI\usOk kÜl:össége. Id, CS i fj . PJtn ius , Josephus 
FI/! I'IIl'l ŐS P t>lto. , Kl' iS'/:hls litáni l. s7.11tndbeli irók 
megemiCkc1.nek rol uk mU\·e ih"ben. ne vUket h:i.trnhngr -
__ r, ,_ -

IUl-, n,\ m (mkl'n, s 1 l\lI n kl\~~l\ lj. uk C~. t k.n \I\ $ l k 
l; (m\.~~,1 III ,k in tIk, dO! Ob 'IUHlyh'll (:1'(1.:lu .. , ~ \7,{'~: 
I{'tlen 1'011 n .. II .k(' \·é" ls. IImll köl.Öttek I .. l le 
u tOkoI' k t'- Ikedve tOl;lIdln l\I (I~1 " 'I.lAn b(S$~~~ n:t 
r",'c.l\ tt'illlsbun Jelenlkc7.m' I., lia I1jkor CIIl lK- rl' d6~~U' 
KrrStluf e lti lt I II. 6; l ., 1':llnm lnl II Krlutu~ után :' 
S':Ib:ud C:l.. ..... l.'nusn!; m~I,t pt.'<Ug slIjnt frt\s.'l lkk ll \ , I , 
h~ mé~ mt\SSIlI ls. Fcl tnl'uik u~'unt !1 19 5 1~t~~~ 
kÖZött ux l~.cn\lsok kuml'ft nl tCJcpCl, ll:I; \'IID'IlCl'~ 
~clt l'endhft 7.lI l : II k/}U)s Ike1.6he lyet, (l n\:\solÓ$zoQá.1 
:;Ib. - bCl\ tw :snJátsás os i r'Óf!~ö7.ökk~I , l r6asztn]Ok~ 
knl és pndokkll l. KJderillt , ho~,\' II re nd hÓUlt K 
~1611 a ll , IItmand \'égf,'l \ é pitett k, Kr, e lOtt 3 1 ~be~ 
e lsO II lkolollll11 I1 ], Kr. u ló n 70~ben \'égé rl'cnr esen 1('>
I'o.moolódott , Szátnunkm termés7.etesen n2'. fr ti so,s cm
I~kc.k II h; j,lél'tékeseb bek, Ill('rl ezekbő l hid juk Ille 
hQ(;J' m l l'Olt ux. esszenusok kö~ös.'i~ének ti rcndef~ 
h;l lése. hoj;:,' rmlycn l'umé:kct kö"otlck 6; ml. 
b 'f,'1I f,'sl.m é IU'eknek t\ llol lllk II S?olgúlntAba. A 
ké1.lrntok m inde nlke u tnl egy ol)'o.n csszenu.'l 
" czclore, .,:<11 DZ .. ll;nu:\g t"3nlt6J:I" " ngy n2'. 
.. l jin:tSl.ig06Sáj,l nles te l't!' tl t u lussnl illetnek. Utal \0-
v:\ bb:\ egy Ol\'lUl \' n tnk h'e, nkl \'elc sqes dlc n ll' l
b(' n ti ll, ~ C~ I'. "C OrtO$7. pop" ch\o\'ez:é~t knpjll. A 
"GOllo.'Q: pllP. kl ]é ll, 1\1. HUIOO\\':; (cJ tel;lc lés.el szerin t 
Ih:tr.mnl' b ,zon.I'Oll l\n~ It\tul k. Alexandct' .Innlleu.s 
1'.!Hd~. pnp-kil·t\b sz:emclyébe n , Hog,\' azonban kl \'olt 
:\ ~ , , ~ gn l'!l;ftg Innitoj3", m ét: nell' slkcrult mcg.11l11-
pilOn!. A mllgmn l'~széröl .. Illt'gjosolom ": Illcg {OII,jnk 
i\ U:lpltanl, hog,,\' U7. c~szcll usok mű\'ei bcn szcrt:plú 
" I Stl:zs,<\~: l a llllój ll " ne m 1mb, milu J t'Su ben Pnn. 
di ra , kit K l'ln,tus elölt 100 körill Alexond er Jonneu~ 
7$ld6 pnp-kil'Aly " is tt:n kt\ l'Om lás" "ódjfll',11 clrogu~ 
to~t , nwg köl' l'ztetctt és relak as.t;t a to!t _ tehnt 
II sz6bn n rorg6 .. G onosz pap" mng::t AJcx.:lOder 
Janneus. Az CSS2.cnusok közösségi szab.'\lyznht. be
"" 'n tatásl rttusn, imtiloQk és h imnusznlnnk minc'f'ml 
sés:e egycrtd múen u t ul arl'.'l, hogy rej lett misz térium
ta mmi es "pOkoliptiká \'nl rcndelkezt('k, Ol< \'ollnk ti 

kései :r.s idósftg ler;jcJen töscbb \'tllli\sOl! kö4ÖSSége o 
KriSZIU'r ~IIWi m!ísodik O!S l'ls6 század " nosztikuiml. 
Tnnitásuk kulm in t\dójál Ul!. c1jö\'t:'nd~ utolsó próféla 
é~ a ké t :i\ 1 c..~ns (k inUyl és papi ágból su'irmnzó) 
lI\eghlr(ic tésébcn érlék cl Gnótisuit az ópensa za· 
rnt h us:t! t'l\ tnnholl knpcsolódik; :1 I'I1A{to~g c<J n sö
té tség p r lncip iumá n nk lwrCt\t, clle n tétét I'Rll jn, mely 
scjá~ tennlnoI6g:iájuk'ban, min e MiMly Ilrkangy :il 
hm :,'1 Béliál clle n, jelentkezi k. 

MegáJl:tpCtlllltj uk : Al: C'ssxenusok II kcreszténsS'-'g 
c l6 kés:tit s nck szeU"lI\i munkósa! \'Oltuk. il min t 
ilyene k, ~s."cdil ld l1Ó:m lontos (c]adalot töltőttek t:c n 
maguk korá ban , A:;!\ u tolsó p~réto s:;!\~éb'ében Ke' 
I'esz:tel i!l J :\nosrn. ti ké t l\ tessi:\sbu n pcdir: II dávid i. 
iJi elvl'! I: tó rll l\ Icssit'r.srn lIlu tn lnnk 1':'1. A dliv!d i Mcs· 
:slá:: ké rdésé ben a Má té el'lIne;élium, u tóra Mes
s1iisÓbnn pedi!:: (I Lukács evangethrm lud utbaill;DZi· 
tiis: {Idni , A kettő s.1·ntézisml pedig a ; Ignzi jézusi 
kc reszeény ség, 

1\1. BUl'l'Ow!l k/inY\'l" S" köny\' nmsyur nyeh'1'n 
n,l" klnd ásánll k tfn~' c, nagyszerű geszt us [' tör te ne' 
Jerl .. lslenns.sZQrJ,}'n" eló t :, 

Be lle.:tt Mli rfo n 
• 
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S4ruu f'lnl' IUt\'~rUnk Bud. -
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C1~. JÓ td .... l\nya ti: bu'lllO CIU'hhlll!1 
"O\'Q.O\\ "\Il", 111; ~IGk ' Onlból. Okt6"'~f 
~n 1'I .. ly .. ul!ok öfl!k n'·uUlomr. " nl' 
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HALOTTAK NAPJÁN 
Ezen 11 napon u temelők kapuin v..>J;cláthi.l;l l )an 

s{lrokbnn hOnlpo!yi.lg' n~ o:mbCI'ú,radal . Il s(J<ok (eló • . A z 
unbt'rek arc;'n komolys:iJt. s mmdemk. ~ rcról leolv~s
hIllÚ hogy valami foglalkoztatja Cl~éJükCt. _5 .. lclk Ü.k 
Ir~ hang\Jlatban megremeg al'. ŐSll nap h.u.v~ségC
~(l' csak tlm.ko,- szel'cudk sirján mcgg,yuJ.tJák kis 

('fly ticskáiklH. li II temető csendjében bclcbámulnak f.i Imbuly~6 lüngocsklik fCnyébc. ak.kor kelnek ,életre 
fl s~i\'ck locjtckébcn a drága e mlékek. s az ebő 
kÖ;IYYCSCPP, vagy könnybarmat nyomán ]ass.1n ':sőr
gcdcznl kC/.d II szerelet cscrmc2Yc, s, . átmclegL~1 ,a 
didergő tC.'itcKC1 . .. Ilyenkor kcttos a raJ~_a~mun.k. 51-
roljuk II \'i'!.S7.ahozhalaIJanu~. cltávoZOI~ szulot. hLtV~I, 
testvérI, gyermeket. vagy Jobarátol es .be nem \al· 
Jottan sirntjuk önmagunkat. mert tudjuk:. ho~ ez 
lesz a mi sorsunk is. Dc vajon, a halál Plllanatabnn 
kcttéf7..akad-e életünk? . 

1\ hitetlen ember f,'ázisokat ismé~el~etvc. blzonyta-· 
lanul ioJHtjn. hogy a halállal megszunlk ~mden, s il 
halál pont az lile! végén. A gyenge hi.luek - nem 
h.evesebb bil>:onytalansággal - lalálg~tJák: valób<>n 
van-e örökélet, II hu van. milyen lesz benne az én 
sorsom? 

Há t tudd meg testvérem: vnn örökélet ! Mivel 
bizonyftom? A7..zal, hogy 'fejlődésed során egySzer te 
is megtudod ezt uz igazságot. Dc nzt is meg kell 
mondt'nom, testvérem - bármennyire is megremegsz 
II gondolattól -. hogy nz örökélet távlataiban nL'ITI 
is egy. hanem SC~ halál vlil' reánk. Mert .f!1.i a halál? 
A,; anyagtól való elszakad&. tendencIaja. Ez~kt 
minden létforma végén szlikségszerúen hpláll szen
vedünk. mlll":addlg. ümíg szellemünk teljesen fel
s7.abadul _ érzelmekben és gondolatokban is - :lZ 

,'nytgl vt) n"t,;to.;j~oktul. S umlko.· sok s/.envcdés és 
5nllla~ukka l folYUltott har c u lfm egyszer eljutu nk a 
tC;;ké le tesség foklu'a. megszü nlk reánk néz\'c a halál 
!, I'éms{igo nem Ijeszt többé. Mert csak tökéletlen 
sl<ollcmnek van halá la , (l tökél(' tesnek nincs. Mi, (öldi 
e mberek, sajnos, mindannyia n tökélellenek \·agyunk. 

$ mi Vá l' reád, testvér em, ha átlépsz a hala I ka
tujá n? En nek:l kérdésnek II megvá las7.0lására 
egyedül \(. vag) hiva toIt . Dc nem tudod a lecké\. 
Kisegitelek. r. linde n fölelön élt n eJlemn: olyan sor s 
\'liI'. amilyent önmagn elokés<:lteh tőld i éle tében. 
Mert "odaá t" m ok b okozat nagy törvénye érvé
nyesül. A jó cselekedeteknek Jó gyümölcsé t élvezed, 
a r oss l. csele kedetek pedit: vis."7..avetnek fejlódéscd
ben. Oe ne· h idd , hogy a z utÓbbiakat csak egyszerúen 
tudomásu l, kell venned. 0, ne:n! Meg kell szenved
ned értüh.. Mer: a földön ross.- cselekedeteidde l má
soknak szomoniságot é:l fájdalmat okoztáL Hajszál
nyir~ ugyanennyi slenvodés~ ~ fájdalmat kcU e lvi
selned új létformádban, addil( nem tehets.- egy lé
pés ; sem I'. tökéletessé!!: feh.: vezető úton. Testvé~ 
rem. lelki sze meimmel látom . hogy lehaj tod rejet' és 
elgondokozol. Megértelek Bizonyárr úgy éned, 
hogy tiszt:- és szen~ a cél. dc gyarló al: ember. Igazad 
van. Nu is b ízzál csak sajá, magadban, mert ön~ 
erőd ből nem sokrl'. haladsz. Van neked J ézusod. Pró
báld jobban megismerni, min t eddig. Lépj a nyom:í.ba 
i: tedd azt, amit cl mond. Ne okoskodj, hanem 
higyj. S vun ne~ed Istf:ned. aki kiárasztja reád sze
leteté; é!, felemeL S amill <CI földön élsz, erős!tsd 
lelkedber. azt fl sze retetet, amely kedvesed sírjánál 
eltölti lényedet, il szeresd minden tcri\bertá rs..1dat. 

D;o. ' SzabÓ 13wán _______ --0----0.---------- ,---------;--._-.. -----------------._-----.0 __ .. ____ 0_ 
- . 
O~IJ. Barabás IstIJ,í"" e -

A slf:ntínis Má,'tájának a szüntelen áldozat tüzétől 
lobogó lelke lakozott benne. Hivatása szerint peda
gógus volt, Pedagógus, aki- legigazabbul munkás 
életének szép példáj.ó: val nevelt és tanított. Néhai 
fé r jének, budapesti egyházközségünk volt érdemes 
lelkipásztorának oldalán igazi élettárs volt. Osztozott 
velo nemcsak a családi élei, de a gyü lekezet[ közös
ség örömeiben és gondjaiban egyaránt. Egyhá,zköz
~égében évtizedekig a szeretetszolgálatot ő vezette. 
Maga volt !l meg/estesül! szeretetszolgálat. Az egy
kor i női egyháztársadalmi szervezetekben eimre, 
rangra, elsősc!gr-e sohasem vágyakozott. cl viselte a 
legmagasabb l'angol: "a l1agytiszteleLü asszony" volt. 
Barabás b \\'ánné lelkiképét ez a két szó tükrözi 
vissza, I ~ghívebben é~ legjellemzőbb módon. Az első 
vllághábonil követő ~anyani esztendőkben , óh 
mennyi könnyet törült le a nagytisztelelÜ asszony u 
munkanllküllség gyötrelmeitől szenvedő apák, gyer
mekek sorsáCrt töprengő édesanyák szomorú arcáról. 
A megseb~ett lelkek gyógyftó orvosa volt. Nemcsak 
ajá~dékaiv,lL dc legfőképpen a szívéből, lényéből. 
nyájas es:séniségéból kiá radó szeretetnek amelegével 
Igyekel.C1t n nélkülöző" flijdalmát csillapítani. 

8!) eredm0nvekben gazdag év zárult le halálával. 
Október 26-(,n helyezték örök nyugalomra a farkas
réti temetőben . R Filep Imre lelkész szolgálatával. il 

houátart076k. a !O'ülckezc\ tagjainak CS az elhunyt 
volt lan!tv,lnyainnk szelcskörü részvételével. A buda
Pesti egyházköZ$ég prcsbitcrelnek és volt munkatár
sainak utolsó Odvözletét Vadady Albertné tolmá
CSOlta, A hódme/.ővasárhelyi óvónöképző - amelynek 
az elhunj'l egykor Iga~alón6je volt _ növendékei 
nevében ecyik régi lanltvúnya vea kö~nyes búcsút 
az elhunyttóL Lélekben sirja mellett ott állottak 
azonban mindazok. ak ik valaha. szeretettől áthatOH 
slivének {o lduu melegében részesmhettek ... Elég né
ked al tn. k~.tyelmem" (Il , Kor. 12:9.) 

4 1JNITAlt lUS e LET 

I Dr. Gál.lellő I - . 

A második 
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székében 
hogy 
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ls megmaradt 
Közgyúlésünknek, 
láláig buzgó tagja 
mellett helyezték örök 

idökben hívta el a 
tisztére. Az 
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azonban 
kö:dcatonának. Egyházkör; 
l bizottságunknak ha-

27-én nagy részvé t 
a larkasréli teme

. Koporsójár.:. töben. R. Filep Imre I'olk 
egyhawnk koszorút helyezet\. 
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