
, 

Törvényszéki bejegyzési nám: G. II i 2G4 /1939. 

III. évfolyam. Brass6, 1941. Január h6. , 

• 

Cenzurat. 
,·sö sztom. 

E g II h to Z , to r s a d a I m i, h i t é' e t i é s m i s s z i 6 i c é' o k a:' s z o I g to I 6 I a p. 
fo'elel6s szerkesztő: KovAcs.. LAJOS brassói lelkész-esperes. 

I nik minden . E lőfizetési ára Romániában éii 130 lej. rszá n!; 5 Más 

Szám , 1-194l. 
E. K. T. T. 

A romániai egyházi főhatóság •• • 
UJeVI izenete. 

• 

Kedves unitárlus Testvéreink ! 
• 

Egy esztendő ismét elrepült felet/ünk. Ujévre virradtunk. A mult nyitott könyv, nincs benne semmi 
titok. De hogy mit hoz az ujeszlendö, ki tudná azt megmonoani ? Felragyog-e a szerencse CSillaga, vagy 
végleg alábukik ? Atláboliuk·e, vagy belehullunk az idő tengerébe? Felelet nélkül maradó kérdések! 

Pedig de szeretnők tudni, mert oly igen elvagyunk fáradva és meg vagyunk terhelve. 
Az élet országulja csupa szerencsétlenekkel von lele, akik mind-mind veszlett boldogság-emlékeket 

vonszolnak reszkető szivükben és tétova kérdik: lesz-e még ugy, hogya földön nem dul a háboru, hogy 
megszünik a gyülölködés és felragyog az általános jólét és békés boldogság áldott napja ? ! 

Unitárius Testvéreink! Ne nyugtalankodjék a Ti szivetek és ne adjátok fel o jobb jövő reménységét, 
mert lsten a világ felett s a mi életünk hajÓjának kormánykereke az <5 szent kezeiben van. Az emberek 
tévelyeg het nek, bünt-bünre halmozhatnak, tönkretehetik a maguk és embertársaik boldogságát és meg kese-
ri/hetik egymás életét, de az Isten csak szeretni és áldani lud. , 

Nyissátok fel lelketek szemeit és lássátok meg a legnagyobb szenvedőnek, Jézusnak dicsfénytql öve
zett alakját, ki olt áll az Ujesztendó bölcsője felelt és kitárt karokkal int felénk ,és hiv: .. JÖjj~tek én hozzam 
mindnyájan, akik elfáradta tok és megterheltettetek és én megnyugosztlak benneteket! Vegyétek fel 
rna'latokra az én igámat ás tanuljátok meg tölem. hogy én szelid és alázatos szivü vagyok és nyugal. 
mat találtok a ti lelkeiteknek '" 

Ha ezt megta~uljátok tőle: az uj esztendő esélyei nem nyugtalanilanak, lelketek háborgása lecsen
desedik és vele együtt imádkoztok. mondván: "ho lehetséges, muljék el a keserü pohár, mindazonáltal 
legyen meg a Te akaratod lU 

Ezzel az imádsággal Gjkatokon vegyétek fel a letett igál és induljatok neki bátran az uj eszte".d~
n~k! Ne féljetek. mert ha Jézust követve; hitben, szeretetben és csak Istenben bizva végzilek családr es 
tarsadoimi kötelességeiteket : veletek csak az törlénhelik. ami javatokra szolgál. 

o • Szeressétek, szeressük egymást feltétel nélküli De legyünk 'szeretettel más faju és fel~keze~~ em! ber
tarsamkhoz is, mert ha külsőleg van is különbség közöttünk, azért a lélek ugyanaz, mert m.nc~ tobb ste.n, 
)tanem csak 'egy, aki minden embernek 'egyformán Atyja s okinek mi mindnyájan gyermekeI s rgy egymas-
nak testvérei vagyunk. . 

, Ezeket az igéket hirdetjük és izenjük Nektek közelben és távolban lak6 Kedves Testvéreinknek az 
UJ esztendö elsö reggelén . . Engedjétek azokat szivetek földjébe hullani I Legyen je1~vatok: ... Sze~d~ég. és 
al_~.atos~ág; szeretet és szivjóság", mert ez illik hozzánk uníláriusokhoz, mert mrnden s:u:mbel, klcsmy
segunk es anyagi szegénységünk mellett is, mi unitáriusok vagyunk legközelebb az ember Jezushoz. 

Testvéreink, ez a közelség kölelez I 

Legyen rajtatok és munkáitokon Istennek szent áldása a beállott uj e3ztendőben- I 
Torda-SinFalva, 1941. január 1. 

Dr. Gál Miklós 
f6gondnok. 

AlllaFiságos szeretettel; 

Árkosi Tamás 
esperes, egyházi közügyii":r:laté. 



2 UNITÁRIUS .rOVENDÖ 

Csendes -ora: 
A fali óra tizenkell6t ütött. Egy esztendö me

rült ujból az örökkévalóságba és ujesztendó kezdö
dik. Magamba szállok és a multra gondoloa kérdé-
sek tolulnak a lelkem elé: . 

Milyen volt az életem az elmult esztendőben ? 
Hivatásom és cselekedeteim, emberi mélt6sdgom és 
gondolkozásom összhangban volta h-e egymással ? 
Nem voltam-e könnyelmü és meggondolatlan az 
enyéimröl való gondoskodásban? Anyagi és lelki 
javaimmal miként sáfárkodtam ? Okosan használ
tam-e azt a kis jövedelmet, melybóI a családi. egy
há~i és társadalmi élet soh követelményét kellett hi
elégíteni ? Gondoltam-e eleget családom ra és azokra 
a kötelességekre, melyek a családi élettel kapcsolat
ban reám nehezednek ? Megöriztem-e lelki és ,erköl
csi élelem tisztaságát, hogy abból tisztesség és szép
sép áradjon másokra és a munkakörre, melyet be
töltök ? Megletfem-e kötelességemet hitemmel és egy
házammal, fajommal és a társadalommal szemben ? 
Parányi emmet áldozatul hoztam-e ezek érdekében ? 
Fontos kérdésekben nem voltam-e megitélésemben 
elhamarlzodó és türelmetlen, egyoldalu és igazság
lalan ? Szereftem-e és gyakoroltam-e az Isten házát, 
hogy könnyilsek a lelkemre nehezedő terheken, erő
södjék hitem, tisztuljon a gondolkozásom, nemesed
jék életfelfogásom és inditást ngerjek j6cselekedetek 
véghe7-vitelére. az életküzdelemnek bizalommal való 
lovábbharcolására, hogya csal6dások között uj erőt 
nyerjek s netán összetört reményeim romjai között 
megujult hittel nézzek szembe a bizonytalan jövő
vel. hogy szomoru és bánatos idöben oszoljanak 
életemnek fellegei? stb., stb. Tökéletes nem voltam. 
de a jóakarat nem hifinyzott. 

Amint elgondolkozom, érzem, hogy egész éle
temnek a központja a hitvilág, melyból megnyug
tató érzéseim is fakadnak. A hitvilág a templomban ' 
nyer táplálékot. alakul. épül • fokoz6dik győzelmi 
er6vé. Jól esik visszagondolnom arra, hogya zsol
lárir6 szavai milyen nagy örömet Dhoztak lelkem
nek, ha betöllhetlem: ",Urgm, szeretem a te házad
ban való lakozásomat . Enem, hoyy igy kell legyen 
a jöv6ben is. Ha bármi okb61 soha, vagy ritkán 
lálogatnám a templomai, bünt követnék el a saját 
lelkemmel hitemmel és egyházammal szemben. Az 
egI/ház meg van gyengülve, tehát mindent felejtve, 
mindannyiunk érdeklódésév.el és áldozatos tetteink· 
kel, öntudatos unitáriuS$Óggal és nemesitö példa
adással kell erőt adnunk e9llrttásnak. J 

Segits meg ebben az úje~z'endőben is. Istenem I 
EGO • 

• 

azEIső Romániai 
Temetést Biztositó 
R. T.-nál' (ezetötl G. SZAVA és A. SZAVA) , 

kati. et. 
• 

Brassó. Weiss Mihály-u. 35 
I 

Újesztendö kezdetén : 
Az új eszlendónek nngy jelent65ége von nz ember 

életében. Nemcsak azért, mert sokan mll oknsságuk 
eredményéről és anyogi belyzetükról mérleget készi
tenek 5 annak alapján terveznek n jövőre nézve 
h::mem különösen 3zért. mert ~ legtöbb ember lelki 
megáU6hoz ér ilyenkor. A család keretén belOl 
egyházi és bitb~1i ~Ietét is számbnveszi 5 bizonyára 
s~bln nye~nek mdltá.s~ arra , bogy 1\% isteni gond
viselés ereJével, asaJa! lelkOk épitésével áltnlában 
a vallás kérdései vel komolyabhnD fogl~lko2.Znnak 
mint eddig tették. ' 

Az unitáriusságát komolyon vevő embernek 
mindennap el keUene végeznie e szárubnvélelt ön
magfi. val, ami néhány pillanat alatt is megiOrténhetik 
de kQ)őaősen nz újesztendő bizonytnlan útján lle~ 
volna szabad senkinek elindulnia e számbavétel 
nélkQI. Mert ez egyfdől nz unitárihs anyaszentegy
házhoz tartozás érzetét erósiti os a vele járó kOteles. 
séf:tek lelkiismeretes teljesitésére buzdit. 0l 3!r~ lól az 
~nitárius hitreIrogás természetes voltát és tintaságát, 
193zságát és SZépségét hozza feJszinre 3Z ewber 
gondolkozá.ában. Minél többet fORlalkozunk ,z_kk_l. 
annál inkább vérQnkké válik, szilárd meggyózódé"é 
erősödik bennOnk 9Z unitárius hiteszme. 

Az uj esztend6 - kezdetén sokszorosnn át kell 
6reznOok, hogy unitárius egyházunknak weggyóz6-
déses tagokra van szOksége. Oly:,mokra , akik nem
c9ak névleg mondják unitáriusnak muguknt , hnnem 
az unitárius hiteszme igazsága lobogva ég lelkükben 
s annak vádelroéért és ptegtnrtásáérl mindenre 
készek, terjeszléséért pedig hivatást éreznek maguk
ban. Nem kicsi dolog oz, hogy Jézusnak tiszta !ilzel-
leme már 400 esztend6vel ezel6tt DZ unitárius gon- ( 
dolkozá.ban újult meg • Erdél~ fOldjén «OIOnO._n 
a nép szivében eresztette mélyre gyökerét s a ke
reszlt~nység minden emberi fele.deges hozzándástól 
és távelYiést61 megtisztuJt ir'ányll nz unitárius gon
dolkozás világossága mellett kOvetkezelesen és a 
megismert igazsághoz méll6 sziv6ssággal, lassan de 
biztosan fejlődött tovább n nagy világban az eléje 
torl6d6 akadályok ellenére is. Előitélel és maradi 
felfogá., féltékenykedés élO QldOzés, megrélemlités és 

fiókok: 

I 

TlMISOARA 
ORADEA 



an agi szegénység nkadályoztbatták e16ha!adásában, 
deY meg nem semmisitheUék létében. PedIg 8~. aka
dályokb61 és a létél'I való kOzdelemból bőven Juto~t 
minden id6ben. s bizony réui1nk van még ma IS 

azokban elég nogy mértékben. De meg nem laDk~d6 
házszerelettel és meg nem fogY ll tkozott blttel 

:~ZDi fogjuk :l harcot ezután js. Nem csilggeszt 
k tudata hogy aránylag még kevesen vagyunk. 

anna, . , k tó· k 
A történelem 8Zt trmilja , bogy az Igaz.'ulg öve IDe 
ez a sorsa. Egy pill:lDati" sem szabad felndnunk a 
reményl, bogy a hitigazság mellett való ~egma~adá, 

, megfurl és előbbre segit. Ma már , a vIlág mInden 
részén ism~retes aZ unitárius e!lzme. a részekre 
nem (\szth:ltó EGY ISTENSÉG hite s nyilt követc5'i~ 
nek fl száma a 20 milliói meghs13dj~. a velünk érző 
é9 gondolkozó emberek tömege pedig megszámlál
hatatlan. Azt bizonyit ja ez, bogy ,,3 testet meg lehet 
ö lni de a lelket nem", (lmint Jézus mondotta. Az 
esz~c igazságát, a szenem munkáló erejét nem lehet 
sirba zárni j életet, jOvót kér, kOvetel az a maga 
szii.márll. Hiába akBrná bárki is anua k életét meg
fojtani, útj ában feltartóztatni , jelentóségét gyöngi
teni, igazságát elhomályositani, célt nem érhetne. 
Emberi munka 8Z isteni ukarattal szemben a harcot 
sikerrel fel nem veheti. 

Az újesztendő kezdetén gondolBunk kell erre s 
a jobb jövő hitét erositeni önmagunkban. De gon
dolnunk kell arrs. is és ki kell emelnilnk, bogy ez 
igazi unit árius ember , szavaiban és cselekedeteiben, 
tnrelmes minden hitrelfogással és felekezettel szem
ben. MegbecsQlni igyekezik mia d en kinek a hitét, 
egyházát, vallásos meggyőz6déséi, de a mugáét min
denkiénél igazabbnak és tisztábbnak tnrtja. Mélyen 
meg van győződve :. rr61, hogy az unitárius hitfel
fogás a v311ásos gondolkozás legeiórehalli dottabb 
nyilvánulásn. Azért nagyképfiség nélkül nemesen 
büszke reá s r agaszkodik hozzá szive utolsó dobba.~ 

• • • nasalg. 
E nnek n gondolkozásnak és meggyózódésnek 

k,ell meglJjulni és megerősödni az unitárius ember 
lelkében az újesztendóre való elindulás közben. A 

ALAPITVA 1823. 

8cherg Vilmos és Társai 
R. T. 

POSZTÓ ÉS DtVATÁRU GYÁRA 

a , l e qfin o mabb é s ·leq
ta,rt ós aG>b uri- é s ,női , 
divatszövete ket qyártja. , 

LERAKATOK: 

, 

Brassó, Temesvár, Kolllzsvár 

---" 
, 

lelki vezér és a hivő sereg, n tanult ember és az 
egyszerü f61dmives, kereskedő 6s iparos, Ilazda~ 6s 
szegény ezt l\ tudatot keU kifejezésre juttassa eRész 
magahrtásáh:m és minden megnyibtkozásában {(Ur
hol jár, tlkár.l>it cselekszik. 

Ilyen gondolkozás és megerősödött elhatár02.ás 
mellett részekre oszthatja a sors keze 8Z egybázat, 
elválaszthatja az egy bitbez és 8nyanyeh'bez Í"TtOro 

unitárius embereket, meggyengo.lbet llZ egyház tloya
giakbllD, szolgbi szenvedbetnek nélko'lözésl és ·3gg0-
dalommal nézhetnek a jövő elé, 8 bjzoDytolan8~g 
érzete nebezedhetik a hivek lelkére, de amig lesz
nek. akik az elhagyatottság érzetében és nehéz kaz
delmek hordozása közben is kész SZiVVf~l és önfel
áldozó hittel ismétlik 8 Jézus szavait: "tlZ én igám 
terhes, de a;yOnyOro'séges", mert Isten és 3 hitigaz
ság agyének II szolgálatában áJI, addig az unitárius 
egyház él és teJjesiteni fogja kOtele9Ségét a lelki élet 
terén. Amig lesznek öntudAtos unitáriusolr, akik az 
eszmét a hiv:!tás megénésével kép,viselik, kikben 
az unitárius biteszme ff'j lődni és erősödni fog, amig 
a kikerülhetetlen csalódásokat és az azzal járó cso'g
gedést önérzetes emberekhez méltóan tudjuk elvi
s elni és meg nem rendült hittel nézQak a jO,vóbe, 
addig az unitárizmus szelleme fogJalkozt3tni fogja 
II gondolkozást, terjedni és továbbmenni fOR, hogy 
betöltse hivatását, végezze feladatát a lelki világban. , 

Ez a tudat és meggyőződés vezessen mindnyá
junkat II beállott úje!!2.lendóben és segitsen a reánk 
vár6 nehéz e,gybázi munkában. 

Az "Unitáriu'J Jövendó" ezért (og dolgozni. 

Szerkesztő, 

Van hitünk egyházunk jövőjé
ben és az unitári'us gondolat 

erősödésében. 
Az Apostolok Cselekedeteiről 5z616 köoyv 14. 

fejezete alapján egy jellemző történetet UJltu~ fel 
abból a célból, hogy erősitsOk hitOnket s mélyJtsa.k 
az unitárius gondolkozási. 

Pál apostol és társai, a Jézus, tudományát hi: 
det ve, úlon vannak. Fáradhatatlanul keresj~ fel egyik 
községet a másik 'után. MegjelenésOk nagy mérték
ben felkelti az érdeklődést mind\mQU. N agy .báto~. 
sággal és ékesszólással hirdetik a Jézus taDlt~sad. 

Utazásuk közben az apostol és t~rsai egy L18tra 
nevQ városba érkeznek. MegérkezésQknek a hírére 
férfiak és n6k, nagyok 'és kicsinyek sokan gyo!net 
össze. Az ' apostol besdlni kezd elóUok. S~a;val.n8, 
a haHatára az öröm és lelkesedés ereje mmd lob· 
ban sugárzik a figye13 arcokon. Beszé~e nemcsa~ 
érdekl6dést kelt, hanem --J ammt lennl szokott -
meggy6zi és magával ragadja a haUgaf6sligot. A 
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hallgatók közölt v:in negy a lábaival tehetetlen erober." 
Ma ugy lehelne moodani, bogy testi és lelki beteg. 
Ez az ember még a többinél is nagyobb figyelem
mel hallgatja 3Z apostol szavait, aki szokntlan erővel 
viszonozza :l r aászegzelt tekintetet. Az apostol, aki 
már :lnny i arcról olvllsta le azt, ami 3. lelket foglal· 
koztalja, wo ' t azt olvassa ki ennek az embernek a 
szemeiből é, eltaga dtatásáb61, bogy V:'l n h i t e. 

A beszéd is talán éppen a bit nagy hatalmáról, 
heilyeket elmozditó. megtar ló és ujjászOló erejéről 
szÓJ. Látszik, hogy ez az eIDber hiszi az ó meg
gyógyulását. Mikor az apostol felismeri azt a nagy 
hitel, mely nnnuk lj beteg embernek a lelkében lakik 
és csupán erTa vár, bogy valaki életre hivja és al
kotó eróvé tegye, akkor szavainak ujj áterewtó ere
jével szól hozzá: "Állj fel a te lábaidr a !" A beleg 
lelki erőt nyert, felá lloU és járt 

Ett 8 j ellemző történetet, m ely a hit csodálatos 
erejéről szól, ujiljuk fel. FeIujHjuk azért, mert érezzük, 
bogy arra analilY tanulsagrD, mely abból kicsendül. 
bogy ak in e k van bite : meg gyógy ul , meg
erősödik. lelki erót nyer s II világi nyomoruságok 
dacára is győzedelmeskedik , - nekünk is szü ksé
gOnk van. 

A Jézus eszméiről , az a.postolok lelkesedéséról 
nem egyszer beszélQnk. Hitünknek a.z igazságára 
és szépségére a meggyőződés erejével sobzor bivat~ 
kozunk. Azooban érezzük azt is, bogy unitárius bit
világunk igazsága, bár az egész világon terjedöben 
van, sok belyen még csak a kovász szerepét tölti 
be. A baladás és felvilágosodás !lzellemc még csak 
egyengeti az utat a napfény és a sznbl)d levegő 

számára a lelki vr.ágban; még csak mutatj a az utat 
abhoz a vallásos igazsáRboz, amely érthetőséget , 

nyiltságot és őszinteséget kiván ; a lelkekben még 
csak forrong látbatatlanul a váQY II hitigazság után, 
még csak foglalkoztatja és érleli a vallásos gondol
kozást, hogy megkeles!lze annnk tésztá ját s egy nem 
gondolt pillanatban, mint a megkelt tészta a dagasztó 
tekenóból , az igazság ereje II gondolkozás fOrrOD&Ó 
világából kilépjen ~s hódiló ulra induljon. 

Több helyen , ahol II vallásszabadság szellewe 
llagyobb akadály nélkal mflkOdhelelt s még ott is, 
ahol eUenzésre talált, már századok óta eyOnyOr
kOdnek az unit árins biteszme tisztaságá ban, igaz
ságában és szépségében azok. akik korukat messze 
megelőzve, a Jézus tiszta szellemét fsl tudták fogni , 
a keresztény jtondolat mélységébe tudlak batolai 
• annak őszintén. emberi célkitOzéseit meg tudlAk 
érteni. Nem hiába lett szállóigév~ a Ohid Verenc 
meggy6z0dése, hogy "n igazságot ut jában feltartóz
tatni nem lebet" , mert abból a vallásos gondolkozás
ból melyet unitáriusnak nevez és ismer .. vitAe, 
mell' a J~zus sullemét leg6szintébben jutt&tj. kHe
jez~.n, mind többen táplálkoznak, meritonek bitet 
6a erót. Méais kétséleink vannak, vaüon el'l oda
adó· e • mi munkánk Url, bogy • lelket. mell' 

• 

"éltet és meRelevenit", életre hivjuk önmagunkban 
bHüok követőiben s általában !lZ eszméink iránt 
érdeklódő embertársainkban j hogy az u nitárius gon~ 
dolat igazságát, melynél tisztábbat mindmáig nem 
igmer :l hitvilág, minél töhb lélekben meggyOker ez
tessQlt és annak lendületet adjunk ezekkel a szavak~ 
ka! : "állj fel a te lába idra egyenesen" , vagy más 
szoval: tégy öntudatos :lkkor is, 'amikor a vallás 
kérdéseiről van szó, amikor a hiti~3 zságról kell 
bá tran bizonyságot tenni , amikor nyilvánosan is meg
kell mutatni, hogy ""em w:lgassá$l! , sem mélység, 
sem jelenvalók , sem következendők el nem szakit- . 
h .tn:Jk." bHünktől és e$l!ybázuaktól. R~a tuduok-e 
mu ta tni bitfink épit6, megnyugtató es ~yózbetetlen 
er ejére figyelmet ébresztő elég súllyal ? 

Az e mberek kÖZö lt vllJó for golódásunkhaD, a 
b itigszságért vivott kOzdelmeinkben, a tisztán jézusi 
ala pon nyug "' ó unitárius gondolat hirdetése közben 
nem egyszer kell látnunk, hogy közöttllnk is bány 
tebet~tlen ember van, nki Jelkilf'g beteg, gyönge, 
kén.yelmes vagy közönyös, aki soh:.lSem ludta meg
é rezni, hogy milyen n agy kioc3 a hil , milyen meg
fizethetetle n érté !\: r ejlik az öntudatos vallásos gon~ 
dolkozásban ; nem tud la megérezni , mert tudatlanság 
vagy el fogultság. félr evezetés VllilY hibá! nev'JJás. 
vagy egyéb gátlás n em engedték, hogy a világosság 
és igazság utat nyerj en gondolkozó lelkéhez. Midón 
azonban hallja a beszédeket, melyeket fü le még nem 
hallot! j mikor homályos lelkében derengeni ,k6Zd a 
világosság. melynek a fénye t ő még nem látt a: akkor 
a hit csodálatos ereje foglalj a el egé5z lé :lyét ; szeme, 
arca, tekintete azt mondjo. egész lénye azl beszéli, 
bogy most már ő is tud hinni. Tud hinni 21 bbsn, 
hogy közöny/h, elégedetlen, kélségek kOzl é lő lelke 
megtalálbalja azt, ami egészen biányzott neki; hon 
ujj ász illetésben lebet része ; hogy az igazságot 6 is 
megis(J1erbeti s a lelki élet .szépsége ót is várja .. . 
Ob ilyenkor, mikor ::t kovász már elvégezte ti. 1~le k 
mélyén a m aga munkáját, mikor a lelki élet már 
meg van érve :lZ á ta13kulásra, a tisztább vallásos 
igazság befogadásár 3, - tudunk- e ugy szemébe 
né2ni a r eánk figyel6nek, bogy :mo:lk akarata, 
elhl'ltározása m.ger6s0d jék és tetté "áljék ; tudjuk-e 
ft fölébredt fieyelemnek és érdekl6d6sc.ek azt mon
dnni , ho~,. : "állj rel e2yenesen ti. te IAbadra" ; dob~ 
el mna:adlól ~ közönyt. mely elbomályosilj. lelked 
szép "i1á~át s érzéketlen né tesz minden jó és nemes 
iránt ; subaditsd mei mag~dat a kétségtól, amely 
állandóan nyugtalanilja é!l elégedetleo.ségben tartja 
a lelkedet j vizsg'Jd meQ: józan értelemmel, bOilS mit 
milirt biszel .5 bih·i1ágod mennyire egyezik folsza
blldulásra váe1' lelked meegy6a6désével ; gondol
kozdl nyilt ésszel, keresd az ie.zs4got kilartáual ; 
legyen die annak, bogy ",a;U'sos kOls6dg. mee
g,ó.z6d6. nelkllli Q:ondolkozás ..... gy épp.n szemf6oy
Tesztés alko". ltitvil'aod J6nyegét ; "esd ~ m'lyre 
eondolkodsod b'16ját s tápiAId bozzá iIlend6 ele
dellel a I.lkedet. .. , akkor, akkor kOvet6je Jeszel 



. UNITÁHIUS 'JOVENDŰ 5 

Jézusuak, de egyszersmind uoHárja.s n szived Illé~yéi~; 
. kkor uralkodóvá lesz benned IS és szem'eldbol, 
:ézésedból, egész D13ga lnrtásodból sugá rozni_fog? 

~ hit hogy meg tudsz ' gyógyulni , meg tudsz erosödDl, 
.a közöny és kél!lég világából ki tud!lz emelkedni, 
hogy követője tudsz lenni II legtisztább vallásos 
gondolko:zásusk, :IZ uoitárius h i teszméne~, amel~ne~ 
ma már olyan sokan követői és me~gy6?odése s hIvei. 

Igen. SOk[lD vagy unk és mind többen leszonk, 
de vajjon mindnyájan elég erősek és öntudatosok 
vagyu uk-e hitü nkben ? Félek, bogy kissé elbizako
d ottak: v<lgyunk :!bban a tudatb <lD, hogy hittink igaz
sága magátó l is' ú tnt tör a lelkek felé és j övőj e biz
tos. ÉG is hiszem. hogy az unitárius hitfelfogás :1 

hit cg,odálatos er ejével utat tör magának és biztató 
jövőve l kecsegtet, ha őszinte oda:1dással, meg nem 
lankadó erővel és a meggyőződés bizonyságtételével 
munkásai vagyunk. Vizsgálja csak akárki az uni
táriz!l1usnak a Iényegét vagy nézze a történetét meg 
kelJ Iá.tnia fi benne r ej!ó jövőt. Ehhez :lzonban az 
is szükséges, hogy legyenek prófétái és apostola. 
Hitfelfelfogásunk tisztasága, szépsége és igllzsága 
megmutatta már, hogy milyen könC\yen megtudjo. 
·hódilani a sziveket, ha szabad utat engednek neki j 

megmutatta akkor, mikor Dávi.d Fcr~nc lelki lobo
.gója alatt a kereszténység igazi, tiszta szeHemét az 
-emberiségnek visszaadta. Századokon át féltékeny-
-ségnek, kisértésnek és méltatlan támadásoknak, lelki 
megrázkódtatásoknak és anyagi romlásnak, bosszu
nak és OldOzé,eknek volt kitéve, de életét fenntar
,totta és :lZ élethez való jogát hilIetetlen nycmorgatta
~ások éi szorongattatások között is bebizonyitotta. 
Megmaradt nemcsak kovásznaI. a vallásos gondol
,kozás fejlődő világában, bmeoo. a mustármagból 
,fejlődött olyan élőfának bizonyult, melynek egyre 
erősödő ágaira az ég madarai , a haladás és fejlődés 
szelleme reászállhdnak, megpihenhetnek és jól érez
betik magukat. Mikor a haladást megállitani akaró 
maradiság szelleme azt hitte, hogy az ut jában áUó 
'hitigazságot megsemmisitette, az unitárius vallásos 
.gondolkozás a benne lakozó erőnél fogva, mint a 
hamvaiból is életrekelő Fönix madár, mint az ön
vérével táplálko~ó Pelikán, talpraállott, fOlállott egye
nesen a lábaira s "megfogyva bár, de törve nem'" 
ment tovább, hogy rendre mind jobban betöltse 
)termé3zetszerb hivatását, hogy legyen a fóld sava 
él a világ világossága. 

Mégi! minth! 30kszor a nemesebb eléged.etlen
ség nyugtalanságával ugy éreznők, hogy többn hiva
tott unitárius hitviIágunk a lábaival tehetetlen em
berbez volna hasonló; mintha egyházi élelfink nem 
mutatna eléggé eleven szellemet s vallálos 2ondol
kozásunkra a folytonos megujulásl és lenditó erőt 
"nélklU6z6 mozdalatlanság sulya nehezednék ami 
lokakra lank.,ztól.~ hat. EgyházunJmak a' h§h~rt 
"'fa16 ko.z~elm.~t IZ'm. el61 téveszteni egy pillanatig 
.em aknrluk, d. hOIJ • biU1nkben rejlő termászetea 
·f:T6t alkalmas 4. alkalmaUan idGben o.in61 llathats-

sabban életrehivjuk és hirdes6f1k. szükSégesnek lát
juk minél gyakrabban és hangosabban beleki'áltani. 
egyháZi életfinkbe : "állj fel egyenesen a te lábaidra" 
mutasd meg erődet, mert szeUemednek hivatása va~ 
a lelki életben. Szökségesnek érezzök eszméltetDi a 
lelkeket arra , hogy aki 3Z unitárizmusnak nkár a 
lényegét kutatja, akár a történetét tanulja ismerni , 
látnia kell, hogy van életerő benne s nem biába
való a hH a jövój ében. 

Én hiszcm, hogyba ezt az erót minden unitárius , 
igyekszik meglátni, mint egykor Pál apostol a lábai
val tebet tlen cmberben, s arra a hitigazság után 
6szintén vágyódóknak a figyeimét reáterelni, akkor ez 
II bit erőt :ld a kfizdelemre és bizni tanit. Akkor 
harcolhat hit világunkkaL szemben ft féltékenység 
szelleme és ellenflnk támadhat II btl talom ereje, 
próbára tehet !:! z élet és gyötörhet kiméletlen mó
don, r eánk szakadh at uj abb és ujabb elhordozha
tat!ann ak Játszó nyomoruság, életftnkre nehezedhe~ 

tik ujabb testi és lelki aggodalmaknak a sulya, de 
el nem esünk s ha igen} akkor is talpra állunk és 
tovább k11zdünk, mert van hitGok s ott él lelk11nk 
mélyén az örök biztatás : "ha h len vel11ok, nem 
lehet senki elleniink" . Amig a lélek kész, legyen 
bár a test erőtelen, lölegyeBesedQnk és tovább me
gyQnk abban a tudatban, hogy "az Ur gondpt visel" . 

• 

t Ezt beszéli nekünk az, ba az unitárius hitvilág
ról és vallásos felfogásról gondolkozni kezdünk. Ezt 
az erót, bizalmat és lelkesedést szeretnők minden 
lélekbe átOnteni, hogyahitbuzgóságot növeljük , 
erót adjunk, az vnitárius öntudatot táplálj uk. 

Oh bár ez a nehány szó is hozzájáruina ahhoz, 
hogy életö.nkön meglátszodjék s tetteinkben kifeje
zésre jusson, hogy oan hitünk önmagunkban, uni
-tárius egyházunk er6södéséiben és jOvójében, Dan 
hitünk az unitárius gondolat előmenelelében és 
győzelmében. • 
, • • Kovács Lajos • 

• 

Biztositsótok életeteket 
és vaqyonotokat a 

Alt, Bizi;, R, T,-nól 

Ügynökségek az ország 

minden fontosabb városában. 

Felviláa-ositáaok ~ biztositás lI1inden ágában: 

Brassó. Tehénpiac 1, 

• 

f 
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6 UNITÁRIUS JOVENDO 

Miért járok az unitáriusok 
istentiszteletére? 

(Az unitárius hitfeJfogás ismertetése.) 

E16bbi számunkban elmondottuk 8Z előzménye
ket, melyekben egy nem unitáriusoak 8zftletelt ifju 
ember megmagyarázta, bogy, ó miért jár az unitá
"riasok istentiszteletére. Az alábbiakban a megne
vezeti forrás alapján a hitbeli megokolást adjuk a 
a fejtett kérdésre. 

E 16 s z O r is azért járok az unitárius iatentisz
teletre, mert ugy látom, hORY az unitáriusok lényeg
telennek tartanak, sót elveinek minden emberi bit
formát és mini igaz protestánsok, csak a bibliál fo
gadják el a keresztény hit &lapjául és abban a józan 
ész szerint magyarázva elég !zabáJyt találnak a jó 
tS! igaz élet foJylntásár3 . 

M á s o d s z o r unítárius istentiszteletre megyek 
azért, mert ott megtanultow , hogyaháromság taná
nak, mely elmémet annyiszor megznvarta, a bibliá· 
ban semmi alapja nincs. EUenbell az hten osztha
tatlan egységét számtalan bibliai h ely tisztáD, vilá
Jlosan és határozotlan bizonyilja. Ilyenek pl. "Ami 
T!Jrunk, Islenünk egy Islen'" (V. Mózes VI. 4. I. Kir. 
VIII. 6. Ján . 17.3.) ; ,Nálamnál löbb Islen nincs " 
(Ézs. 45. 5.); "Csak egy Islen uan" (f. Kor. VIII. 6.); 
"Meri egyazlslen, és nincsen más 'ókivüle" (Márk 
xI1. 32.) stb. Oly tisztán és világosan bizonyilja a 
biblia számtalan heJye az Isten egységét, hogy 
csaknem lehetetlen az ellenkező véleménynek az 
okát megfejteni. Nekem ugy tetszik, hogy amig a 
keresztény vallás e megrontása meg nem szüni"< , 
addig hiá.ba birdetjOk az e v an g é li u m o t ::l ZO! 
nak is, akik nem tartoznak a keresztények kö;! ~ . 
M,ert nebezen lebet megérteni azt, bogy az lstens é::! 
harom személyből áll s mind a három örök Islen. 
és a bibli :a mégis azt tanitj D, hogy ncsak egy Isten 
v·an." Észfölölti dolgok lehetnek igazak, de észelle
nes dolgokat, t. i. , hogy a h árom egy és az egy há_ 
rom, igazaknak elhinni nem tudok. 

H a r m a d i k okom az, bogy az unitáriusok 
nem fogadj ák el az e r e d e n d CS b ft n népies tanát, 
amely_ az lsten jóságával és szeretetével nem egyez~ 
tetbet~ össze. Nehány bibliai bely félrem agyarázásán 
alapSZik az. Az 6~ és ujtestamentum általában az 
ellenkezór61 beszél. Az ered,end6 bún véd6i az állit- . 
ják, hogy Á~á~ bo.ne miatt Is ten mindnyájunkat vég
telen .pokolI lnookra vet, még ha mi magunk bo.nt 
nem IS k6veU'O.nk el. Az unitáriusok ellenben azt 
mondják, hogy a biblia e tant nem tanilja. Abban 
ezt ~~vassuk : "amely lélek, vétkezik, annak kell meg
,halm (Ezek. XVIlI. 4.); "a fiu nem viseli aty jának 
áln0'!ságát; az igaznak önmagán lészen az . ó igaz
.sága _és a hitetlenen magán lészen az 6 hitetlen
sége'" (Ezek. XVIlI.' m.). Ilyen értelemben sz61 Pál 
apostol ia ; ,.mindenkinek ,meguan a maga hordozni 

• 
• 

való terhe". "Ne téuelyegjetek / Az I:Jten nem csufo l
tatik meg. Valamit ember uetend, azt aratja"'. (Ga l. 
yI. 5-7.) y gyoncsak Pál apostol mondj n, az lsten 
Igazságos lléleféról szólva : "Ki megfizet m indenki
nek a z ó cselekedetei szerint". (Rom. ll. 6.) E-zekkel 
szemben megállbat-e lI Z a tanitás, nmely az npa 
b'O.néért a fiakat örOk bQntetésr e kárh o2 tatja? Való
ban bámulatos, ho~y e tan még a mai felvilágosult 
korhan is támogatókra talál! 

• 
N e g y e d i k okom az, bogy az unitáriusok an-

nak a tannak a téves és bib1iaellenes voltát világo
s~n bebizo~yitják, hogy az Iden az emberiségnek 
hlzonyos sza mát boldogságra elóre kivá lasztotta - 3 
többieket pedig örök pokoli kinokra kárhozta'Ua 
anélkül, b.ogy földi magukviseletére teki ntettel lenne. 
- Egy Ilyen tan cuk tiszteletlenséggel iIletbeti 
Istent, s (i Z evangélium hirdetését h lioszontnlan mun
káv~ teszi . Lerombolja Istenne k szcretó tul:2 jdon
ságalt, szen~s~gét é~ igazságosságát s up.y ttmleti fel 
ót, hogyamldon "mlDden em ber eket id'n~zit eDi akar '" 
(I. Tim. Il. 4.) - ugyanakkor a n agy többséget vég
telen nyomorra k árhoztatj a. De e tan. tiszteletlen
séggel illeti Jézust is. Mert ua e tan j~a z akkor 
mire valók voltak Jézusn ak ée 3Z npostolokn ~k taDi~ 
tásai, intései? Miféle c élt akar tak ez~kkel elérni ? 
Miért bívták és hiztatták a népet !meglérésr e, tu~va, 
hogy ti m egbánás sem adb ut n eJük előnyt, boldog
ságo l, mert elkárbozásuk már szOletésQk e16ft előre 
e l volt r endelve, és ped ig visszavoDb~tatlsnul ? 
Avagy ti. mi nagy Mester o.nk n épámiló lett volna? 
Mit j elen tettek könnyei, melyeket J eruzsálem közelgő· 
pus~t ulásának gondolatára. hulla tott ? Az őszin teség 
és tiszta érzelem könoyei voJtuk· e nzo1:: amint az 
unitáriusok hiszik, vagy csupán a szinl~iésé? Hisz 
h a az clóre eJrendelés tao(i igaz, :lkkor J ézusnak 
tud t'l i a kellett voJn a, bogy tanitása innk, inféseinck a 
zsidók b :l~z nát nem vehetik, ők meg Dew térbetnek 
nkarva sem, mert ez igy volt elrendelve. Hogy az 
e16reelr endelés tan n ellenkezik a szenlirássa l azt , 
számtalan bibliai h ely bizonyit jn. Ilyenek pl. : "nincs 
személyválogatás IstennéL". (Rom. II. l l.) "Bizony· 
nyaL látom, hogy az Isten nem személyválogató. 
hanem m inden nemzetben kedves neki, aki ót féli 
és igazságot cselekszik"'. (Csel. X. 3<1) "De te Uram 
irgalmas vagy s hajland6 a kegyelemre, késedelmes, 
a haragra. nagy kegyelmességü és igazságu '" 
(Z,olt. 86. 15.) . . • 

, 
V é g o. J az unitáriusok vissza utasit ják I a kienL 

gesztelés vagy eleget-tevés tnnál is. E tan az ere-· 
dend6 bOn téves lanának a következménye. Védői 
azt mondják, hogy miután Isten Ádám bűaéért az 
6 utód8it is vád alá helyezte 9 ' miután el bfinérl 
megbocsátani teljes elégtétel nélkru hajlandó nem 
volt : az ó fia, az 19 t e n sé g második személye 
fizeUe le &z egész emberiség helyett a bOntetést és 
igy ke~yelmet nyert qma kevesek sz~máf81 kiket 
Isten önmagának népei'O.l kiválasztott. Az ún,itáriusok . 



szerint sz n tan: hogy Isten egy aJtoa megevésééri 
az egész világot örök halálra kárhoz~3tta, s csak az 
. 6 fi ának kiontoU ·vére által lett kiengesztelve, -
ellenkezik ~ szentirásokkal. Mert a szentiralokban 
ugy vaD feltünt etve, mint aki gyOnyOrködik a kegy~
lemben s kész m egbocsátani mindnzoknak, akik 
bűnei ket megbánva megtérnek s életnket megjavit
fák. Pál npostol szerini .,httlD kegyelmi ajándéka 
8Z örök élet" (Rom. VI. 23,), - ha ., ajándék , nkkor 

. azt megvásárolni nem kellett stb. slb. 
Ezeket haHaHa és tan ulta , az ifju az unitárius 

1emplomb:m, melyek kétsé,gek közölt ~~ergódó lelkét 
egészen megnyugtatta. mmta~ogy:1 lO.za~ go~dol
kozá!! és tiszta hiffelfogás szokta. Sznv81t Igy fejezte 
be : Ilyen érveket és ignzságokat hirdetnek az uoi
tári llsok. Azt mondj ák, bogy, 3500 oJy~n bely van a 
bib liában, melyek az ők elveiket határozottan kife· 
jezik, mig aháromság· hh'ők olig hozbatna~ fel ne
hány látszólagos bizonyitékot. Ilyeneknek Ismervén 
meg az unitáriu.okat, örömmel j árok el hlentiszte
letokre j kész szi vvel cS9tlakozom egyházukhoz, 
.6h oj tva , hogy mások is ezt tegyék. . 

KOzöJjl1k a. fenti fejtegetéseket azért, hogy UDl

tárius testvéreinknck alkalmat adjunk a gondolko
zásra a vallás kérdéseiről s másokat is arra buzdit
-sunk. Mtlgunk le[!jobb meggyóződésl1nk szerint teljes 
erővel hirdeljük az egy és megoszthatatlan IstFnról 
·és az ember tökéletesedési lehetőségéről való feJfo
gásukat. Hisszük, hogy ski la. j6z.an ész és igazságra 
való tOrekvés viUágosdga mellett vizsgálja az uni
tárius vallás eszméit, elkero.lhetetlenül e vallás köve-
16je lesz. 

Közli , KovACS LAJOS. 

SZEMLE. 

Olv6sóinknak nyugodalmas és 
ujesztendöt kivánunk. 

Egyházi Főtanács. 

békesséSes 

• 

A maRJar unitárius egyház évi főtanácsi gyQlé
sét január hó 12-éo és II k6yelkező napokon tartja 
Kolozsvárt, vagyis amikor lapunk éppen szétkaldés
ben van. Ennek a f6tanácsi gyftlésnek a rendes 
. egyházközignzgatási, gazdasági, tanl1gyi és pénzO:gyi 
stb. jelentések mellett nevezetesebb tárgya 3Z erdélyi 
·és magyarországi unitárius egyház egyesQlés~nek 
hivatalos meger6sitése s a p6spök · és . f6gondnok 
választ6 zsinat helyéiuik ~s rdeién~k'meghatározásla. 
Ugy hirlik, hogy a uinat .tartását :D.ebrecenbe 
tervezik . ' . , . 

, • 
Ui lelkész Magyarzsákodon. 

• • 
A bécsi döntés után Péterffy Mihály magyarzsákodi 

lelkész állását elhagyta és magyar terOletre távozott. 
Helyébe 8Z egyházi főbatóság a hivek közmegnyug-

vására Szntbmáry Géza, volt aranyosgyéresi lelkés!.t 
nevezte ki. A vallásos, hitbuzgó és egybázszeret6 
magyürzsákodi biveknek nagy napjuk volt 194.0 . 
dec. 22- ike, amikor nj lelkészok beköszöntött. A 
templom z$ufolásig megtelt. Az új lelkipásztor alapos 
készQlhégról és a lelkészi bivatás átérzésér61 tett 
bizonyságot bekö!lzontó beszédével A hivek nagy 
megelégedéssel és örvendező szivvel fogadták új 
lelkipásztorukat, akinek nemcsak a templomi szolgá
lat és ft bivek lelki gondozása, hanem a felekezeti 
iskola fenntartása és a jövő nemzedék megfelel6 
vallásos nevelése is feladatát fogja képezni. A be· 
jktatást Nagy Béla segesvári lelkész /végezte esperesi 
megbi~ás alapján tartalmas alkalmi beszéddel. 

Uj templom Székelymuzsnán. 
A székelymuzsnai egyházközség léleksdmánál 

fogva a kisebbek közé tartozik, de hitbuzgóságánál 
és áldozatkész,égénél fogva az elsók kOzOtt foglal 
he1yet. Erre mutat az, hogy omlti dozó temploma 
helyett kOzelebbról ujnt épitett. hogy hitOnk .zerint 
az Egy Igaz Istent szép és gyOnyOrOoséges helyen 
imádhassa. Az új templom Qnnepélyes megnyitása 
nagy érdeklődés mellett a karácsony előtti id6ben 
törtéD,t. Isten áldása legyen nz uj templomon és a 
hozzátarloz6 buzg6 é. áldozatkész egyházlagokoD. 

Beteg lelkész gyógyulása. 

Ű .. inle rószvéttel hallottunk annak idején TOrOk 
Mihály alsórákosi lelkésztár,unk belegségér6L Most 
OrOmmel érte.OIOnk szerenc,é. felgy6gyulásár61 é. 
szolgálatba állásár61. Isten tari.. meg helyr.állott \ 
egészségtIt szolg~lal. buzgó leljesitésére és családja 
boldogitására. 

• 

Megüresedett lelkészi állás. 
Az aranyostordai egybázkOrbOz tartoz6 csegezi 

egyházkOzségben a lelkészi állás SzékeJy Sándor lel· 
kész lemondása és Magyarországra optál'sa követ· 
keziében megOre,edetl. Az egyházi f6hat6ság é. a 
hivak egyetértése alapján Halmágyi. Pál br8~6i 
segédle]k~sznek ft csegezi egybázkozségbe 1'116 kine
vezéle biztosnak látszik. Ha a terv tányJeg val6ra 
válik, a csegezi ek nerény, komoly gondolkozásu N 
kötelességtud6 lelkipáaztort kapnak . 

Bedő F erencné halála, ' 
Bedő Ferencné, nyug. járásbir6 és a f~ls6feb'ri 

egyházkOr érdemes felQgyel6 gondnokának feles'ge. 
szQI. Szinte Karolina, élete 61-ik s házassága 42-ik 
évében december 28· án csendesen or~,,!e elaludt, 
amint a szomorn jelentő mondja. _ A családnak a 
lelke volt. Elcven természetO, 9zo.ntelenOl tevékeny 
ft családi körben l ppen ugy, mint az egybbi I!s tú
sadalmi 'életben. A fogarasi egyb'z"kOzség megsJer
vezésében, templomépitésében é8 aJUtiDi fenntartá-
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sában áldott lelkO férj e mellett igen naay r észe vo lt 
neki. Nemcsak ft családé fl veszteség, hanem az egy
bázközségé is. Fogarns népe nagy részvéte mellett 
(emelték cl . Férjén kiv€ll gyermekei : Bedő J uliska 
és Kelemen Imre oklándi lelkész neje, Bedő Boriska l 

valamint unokája : Kelemen Csongorka gyászolják. 
A szomoru jelent6n testvére, vitéz Szinte Gábor 
csend6r ezrc:desnek neve is szer epel. Ugy halljuk ó t 
egy na ppa L hamarább temették MagY:l rországoD. 
Együtt ~rzQDk il családdal :l veszteség fájdalmában 
s oszinte szivvel ki vánunk lelki erót a n agy vesz
teség elhordozásására s vigasztalást IstentóI, 

Olcsó példányok a nép számára. 
Belföldi falusi egybázközségeinkbe n nép szá

mára az Unitárius Jövendóból ettől :l számtól kezdve 
egyelőre u téli idószakb:m olcsó példányokat nyo
mattunk s kOlddnk szét lelkésztársaink cimére 5 le j 
árban. mely ö"zegb61 1 lej az elárusitóé. Szeretettel 
kérjCk l e lk és zt á r sa ink a t, hogy az elndásról 
gondosliodni s 8 Z eladott példányok ár át ti. szer kesz
tóségbe j uttatni sziveskedjenek. Nehány olyan helyr e 
is knldllnk, ahonn::m kOrlevehlnkre nem ér kezett 
válasz. Ha valaki népe és az u nitár ius gondolat érde
kében <l lop tartalmának m egismerése után sem 
volna hajlandó :lZ llggycI foglalkozni, vagy ha el nem 
helyezhet6 példányok maradnának, sziveskedjék azo
kat a hivek közö tt ingyen kioutani. Aszives fár adt
ságért hálás kÖszö.!letet mondullk. 

Előfizetési tá jékoztató . 
• 

Az Unitárius Jövendó elófizetési ára 1940. szep
temberig 100 lei, illetve 4 pengő. 1940 szeptember- I 

161 1041 december v6géi~ 130 ' lei, illelve 5 pengő 
Tisztelettel kér jük 01v3!óinkat, hogy az előfizetési 
dij .~ az esetlege, hálrálékkal együtt oz alább meg
nevezetlekbez mielőbb megküld eni sziveskedj lmek : 

Romániában a szerkesztóség cimére. A vissza
csatolt erdélyi ter ft ieteken Hadházy Sándor egyházi 
pénztáros kezéhez, Kolozsvár , Kossuth Lajos-utca 12 
szám alá. A Nagyvár adon tuli terDIeten az "Unitárius 
Iratmisszi6" veietóje, Uj váry László urhoz, Budapest, 
V., Kobáry·u. 4 .sz, 

Kolozsvárt az előftzetési dij akat Szabó László 
tanárj elölt szedi be. 

Bizalommal kérjQk olvasóinkat, bogy k~résQnket 
ftgyelembe venni s azt mie16bb teljesiteni szives~ 

kedjenek. 

A lakásváltozáa, sQrg6s bej elentését 
kérjnk. 

K.érés! 

tisztelettel 

Szeretettel kérjdk lelkésztáTlainkat, illetve olvasó
inkat, hogy 8Z egyházközség élet'be~ " terdlet'n 
tOrtént nevezetesebb jiStékony cael ... 

• , 

kedetekr6J, hivatali elóMptetésr 61 , !ki válóbb szemé
Jyek elhuny tár6I stb. szerkesztóség o.nkct érlesiteni 
sZiveskedjenek, hogy nrról :lZ Uni\ári US n:Jgyközön_ 
séget táj ékoztatni tudjuk. I ~ . ~ 

.' \ . , , ~ I , .: 
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Feljegyzések Lessingr4l: <;'~ I 
(Ta llózás olvasás kö en .) 

Lessing és Kant a régi kor raci nalizmusa ,és az 
uj kor idealizmusa határoonalán lIanak. 

: I / 

Lessing a z isteni kijelen tést folJ tonosnak."az em
berjség nevelésének ismerte fel. i 

.. .. R~imarus tár:nadá~t intézett ) kereszténység s 
kulonosen .~ fe ltamadas ellen. Ira/ait Les~!i 'kiadta 
~gyebek hozott C!zzal a megjegyzé~sel, h..8g!lh~ ~'.l\ 
IS hasz nos a mereg. de hasznos hogy ~snjéri~ r . 

L . óh ./. h . d l b\ l ~ I~ ' essmg aj Ja, ogy mm en '12m er erle fite~ 
gondolkozzék a vallás felől. . .. l '. ':.:- t I 

,~ II' 

Örvend, ha a világ fel világosc1ni akar . .,.. 
J 

Kikel az ortodoxia és az újmlidi papok ellen . 
Erre vonatkozólag a z Q véleménye, hogy nem azt 
kell m eg figyelni, amit az uj teológusok e l d o b rÍ i 
akarnak, hanem amit h e l y é b e t e n n i akarnak, 

• ... Vás á rol jon az 

E L E K E ' 
könyv 
papi 

Szerkesztőség -es 
Br a ,ov, SIr. Dr. Babe~ 

hova a lappal kapcsolatban minden 
keresés, közlemeny és pénzösszeg 

Kérjük munkatársainkat, hogy alapba szánt 
ket oogy egyéb közleményl a hónap 5-éíg 

nek a szerkesz fóségbe iut/atni. 

• 
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