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Sokun ,'iH\k Il IInyIt ludn!lk :11: 1I11U:\r iusok ról, h oltl' 
ne lll h lsdk II Krh.-xhlsl. m eg a'l.l , hogy !Icm b öJ / öl lle k, 
Belü ncrinti értelembe n mind II két A1Iít:l'i Ig3l1:. 
Kr ls:tl usnak '"ll1óba n In kább kijvet ől lellIIéIIk, l\llllt 
imá!l61 (J.'lJ d c nehéz ,W) s luul II biijWt lJIeU, , ';IM· 
ban semmilyen e~D'há11 Iön'~ IIY nelll ír j:\ elő a'& 11111-
ta rl us embe rnek, hogy b h:onyos I dőben c7,1 Vlllt)' ll" t 
ne egyék. T ermés7.cl esen nem ls tlUJ;1 :1 biij lüt 11'& e l:"Y
ház s ilf y II bl\'61 eft}'lk Irn ny ban SI'.IIl te rhe li meg
k iitö ttségekke\. 

Másfelöl " iszon t mllldell Időben 6< minde n :\Iknlmn
mal vigyázó ~ó\'fll Inte tte a hh'6 embe riséget : I:lrt · 
satok biin bánatoL Ne t'i ltassa 11Iagfit senki lI'&1:al a hrt 
kii7.nnpi klbu\'ó";I \' ho!:'}' ,. ,n:ljd a II1 lls \·11:4: 01l", t\ m;ís
\' ilágon. h a \ 'a n ilyen (lit. egé:'iz foga lom 10Jt'lk"i d .lelll
mond l!!!. Illert m lllllcn. IIml v an. " Z a ,,11:\1'011 V;III . 
1'1'1'0 más \'il t'ig nincs ) ne b ilnbá nnll nl tijUs e az hl ót , 
hanem Im "II Iaki , ·é tkc7.eU. Ille rt :Irm ()!;lItlálatos 11\6-
d on m indi II" ad ód ik Id 6, a7.t bánja m e,c itt :17; é letben, 
a f üldJ éle tbon. 

Tll r tson b il llbá nllto t ! t\ b ijJ t a bünb(lIllIhmk csa k WI
szines. formális réne !ll félö - t a n UJ:\ 1\7. unil lí rlU!I 
egyhth -. hogy clsildlk k iiz be n a lé nyeg. A IUlngs il ly 
nem II rormaságokon és ccr em ónlá ko l\ VIHl , m e rt ('zek · 
csak k üls&égck. Ncm Illi: a t onlos, h OIl'Y ruh!Í\m a l m e,,· 
s7.aggassam. hogy h a mut ,hin lsek II fdc.mrt~. hogy ké t 
kézzcl verjem a. m cll enlc l. \ 'ng y hogy lJüjHU lurtsuk. 
h anc nl az, hogy m egballjam vét keime t. S Im 1l1.Okl\1 
megbtínt ll lll , tiibbel n c vé tkc'l.1tcm . 

T est vér eIlI. milyen k iinny fi egy ill'CII cikke l ulol"as
nl s aztán a7.1 1I101ld:ml. hogy igen , Igell, bizony, bi
zony, vagy IIzl . hogy szép. !I'~ép _ S az tá n minde n 
ma ra d II rég'lbcII, A k ercszlé lly bünbÁnll( Iloni ott kez
d iidlk, hogy val"1II1 lIl ei;"\'áHu"lik eddigi élele m be n. 
Nem az ldöjá r ;\.i, nem a széiríivás vagy :1 11:\11511161. 

!Ic m 1\7; élremle m. h1l1l l'm ~nnlll ll l"l1 , \\Iig t!8!Ik IIcm ls 
1\ $J.uIIIs7.éd . " agy 1\ kOtlltl . a kivel tű rlé llCI CltcIl harllllot 
tArtok, h lllle lll m Clp'jl.ltow m f, n ItI311Im. Me. IUdoko.!) 
bocsAIII ,,1 :\'1. e llcn em \'f, t!int k _ s 111 e~ hltlQln-e k(\.
vclnl 1IloI , tlklneW i l\ \'é te ttem? l it. a kerenté n,y MIIIII 
1\ b finbthml ebő kértl&e, • , 

KI tudom ·c $'lakU3.d lelkemből a bOnl. miII ha liS 

OlYIIII f;\j!II\I11\:~,lI ls, mini ell' kU'l.t:pkor l IIpe"'('16. 1'11 1'.11 
olyan e ros gyuke rct erentclt Ielkell\ben 1\ b 6 11, ho lt Y 
ClSllk kls'lllklla nl leh ct. c hnulantoUllIlI 1\II1111k "IeJtn 
tnell If)'ij ll ll'c l.a llÍ lIl lI kor Ii balI kigyomlálnI. 

Nem ls gondollIA az liJsjigoh 'IIS6 cl1\be r, hOIlY mi
lyen 1".8:"mIl8 é~ m ennyir e I\klu:Ub k t:rd i..c 1\ IIl1i1'Y
büj lnek . hnlr~' test\'é rcll-e mlmlc lI e mber . ti tm felele· 
ted l.IIell1 t'i - akkor lI'lerctc tl-e cmbcrtárilltlnt. mlut 
m llglld a l'l KcrCS1;I ~ lIyl nllvoUotl cr fC I~ Iscnnel t t!JcJ· 
le l, Nos, h " e1; hu ' 1'1111, ho,p'"'' Ir hotsflllu, hOIrY a 
ke r cszlé n y I\:vuglll hábnr(lfll kés1,1II ti ncm rOl!:lIdJn cl 
II s7;oclllUs la kele t leS7.e rcl t\!1 jll'\'l1slnlAlI? " al~ a II)'U
gntl Itcrcszlé ll)'sé, csalt rillnlnc ll mO'l.(l6 fort1\"lIulIll~. 
l'S lIk killsiiség('s mlíz? CII"k büJt . 1:!llIk l:ercm6nlll, OlIlIk 
hal1\uhlnl~8, RZ ls IItomrelhőból II vl ll\, nel1lébc? 

Ne rob ·II\ .. ~suk " k 6M\ésckct, 'l'It1Á11 enl1)'1 ls elé, 
IIhh01, hogy legalAbb igy II UR,.YbŰjl IdejtI lI e l,ou!lol· 
k07. IIISIlOI1 • eUndils oll II büjll61 1\ b OIl l:i\ nll t rel6 " cleI6 
útOIl . Ne Mlj, tesh té rcm, rAlé lllll. Is nlerös út, !\Iá r Jb us 
If> e'l.I!II ját't. VlIgy f 'llICII e li hlt'lI t:SU'l Kcs7.kc ls '& 1\ 001-
G"ota. keresdJé nc k méfl 1\ 1I0ntlOlllhU61 Is1 1 ... lkor II bOn 
ú tjá ra lé ,.té l , u elll félMI. n cm r es7.kctt t! \. l\Ié,I5 rá
lé l·té l. 

Végiil még csak anu)' lt . hog)' 1\ bún n em l.tht ll tÍlI llIl1I 
11'1. ember é le té be n. Ncm klvá UlIAK. amh'el Is len mr,.. 
aJándék07.t :1 11'1. tlmbert. Elkcrlllhetö, kikerüIhelIS, kl · 
kÜs7.iibölhc tö, Neh rz1 •. , ráJdaltlllls 1 , •. nOIIl , (lII IIk ern
bernok kc ll lenn\. 

A lengyel áriánusok 
BUDNY 

A len~uc l ó rió!lusol\ llt.lJól! f6!dölI lCoclwlIlJl,ediHJlLil 
lekezel eIt (I refor mació idejé" 911d nl/ Slmo ll vozcllc. 
Az árlálUlI mozQalom lemglle/ország l clilldulá .'!'o Ide
jén 9udlll/ mél) fialal embcr. 1533-ball "ziHelt.J/t. A 
héber, görög és lfl!!n II I/elvekel klvólóa ll birto da jöl 
buzélt orosz ul II. 1559-ben má r a 'lOwo{lród~kvldéki 
Kleek városka tij pro tesMns {luiJIc/((lzelétlCk ll. POpjfl, 
0 /101 a r C/OTllu!c/ó 7IlozQflimdt )ártoló Raflz lwill "Wán 
/H?rceg pártfO(j'ála j ullatja mUIIl\atérlte::. Az orosz or
t /lodox eUlllláz köréMI I.t követl}kel s::erlett aklknllk 
Tes2er e orOS'lnllllivii kd lél ad ld, me/II " ezete/ lwk 110-
lodó vollál tükröz\. A1Mlt ffJglalt 02 olltltrl ll l tárlz lnllB
I,oz ooló c!adakozása u td ll a Oyer-mekkercnlc!é.'!' elIelI. 
de más altabapt[~tCi cr edet,ú t(lnokal IIcm f 0rJadott cl. 
T eológia i fejl6flé~e dönt6 .!:Cikaszálloz (Ikkor é rkezik.., 
el , MIIiko' .'!'ZÓOOII é. Inbbalt la állás. foola ' Jéz.u Imá
dó.'!'" elIelI. 

Az J.'70-e! évck dejélt eUibb oz óstövelSt!gct fordUju 
le é. (ldja kllellOllel lIIIciveII . I\Jultkájá r kora I! ('b· 
rahldl dielérik 'WfllI ilL/elvi tudd3áé r' éa uak.'!'ze rtj.é~ 

• 
odér t. Oj,t:ővcI$IlgI JordftÓlólIOz (J kritikailag rllvlrh.ldl! 
s;:ÖUCg'1k.et Iwsz lld/ j c. Ezen fIlImenDe lI II lordltd,'IO~ 
maUU{lró: a/olwt Ii/zöu , rámutn t va II kiJ%/J IIIlIZ )u/i')1f 
eredeti s;:öueu c/lcrdftésclre 48 fl, kés"o!)1 korból s.td r
mazó oalolddSQkra. Ezzel (I mQdcm blbll llkrlllkaj mtlU
dlllllJltdsokkld k ordl 1II1ntll OU kll t duszd.tat/rla l Il/Ikl il 
fIl CU. Magát61 érleI6dc'S. IIVr/UI/IIIl!! I11llukduó"rll /I /~~~: 
glltl orlllodox protc$ldlll vlláU !ulf/ouclt ds mnr 
bCII J os lds SImitIT és J{)(I!I II 05 \Vluand I rua/;. elIllIlII lll,... 
; cdelmes la/Ill mrlval, " u'/u lnm dl/fld$/iH eMu/III 1{lIIU
kez/ek. 
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_bb művének larlQttdk BudnIl e16bb emlíUU dogma
tfkal múcét. Ellene katolJkll& é, orthodox pTotestdru 
oldalról eQ'l/"l ,.inl több cá/DM ITatot leI~nt!ue.k m~g. 
BudnIl Jó kapc.W!o.tban volt a 'e.nf?llel földön ~ teVt!
k kedell paleolofJU$ Jakab gi:Trog JZármaz6&u anU-
1~:ft.iTlu"al, akinek Iga.zl n.a:gy.Jága é, jelenMsége 

I /)ontako:lk Ici a naklrodalom e16u. Egu lenQ'1lel
mMzdgcl t959-ben megJt:lent akadémiai emUkkötelben 
~$rru:l t ' AnUII kandidál WI, a. Magyar TudománlIo, A ka
tUrrna lrodaloml6rté7leU Intézetének tudománllO$ kula 
e6j6. német nllelt/Ú terJedelmeJ tanu!mánllban m~ltalja 
Paleologus érdemél, rámulalca Cffllllleunek Dávid Pe
renccel éJ BudnlltI/J.l val? k,özeli kapcJo!o.lajr a. BudnIl 
k6.téja. még a megleleneJ evében eljutott Dávid Fe
renchez J egyike 00" 11Z0knak az iraloknak, melll'Uk 
kéuéglelen ho.l6&a volt - aminl erTe már Borbi/1I Ist
"n kutatásDl b ,ámulaItak - Dávid Ferenc re, liJZla 
unUdtizmwdnak kialakuláJdban. PaleolooUJ hatása 
BudnIl és Ddrnd tanitáJaiban. Pirnál ú}4bb megállo.pi 
td.&ai alapján j61 érzékelhető, erről m6& alkalommal 
még részletesebben klv4nunk szó/ni. 

A Jenf1lleJ áriánUSOk szociálI." tanításait U/et6tm 
BudnIl m<!lnékell középulat fogIalI el Pau;eJ éJ II rakó_ 
w/ak radikál í$ n<!lzeteível szemben. A va llá,! és tá,-

Az Unitdr ius elet legutóbbi számában nagyon figye
lemreméltó cikket olvastunk a Holt-tenger parti szik
labarlangokban talált Ón. kumrani leletckról. Orvend
túnk a clkknek, mert egy már régen - mintegy tiz 
éve - aktuális témát tárt uni tárius olvasbkÖ7.önségünk 
elé s abban a reménységben vagyunk, hogy az ezzel 
kapcsolatos eredményekból egyre többet fog közölni az 
elkövetkC'7.6 hónapokban a ml sajtószolgálatunk is. 
Termés1.etcsen az volna a legjobb, ha ezt az egész 
témakört ÖSSZefoglaló külön kiadványt tudnánk ösz.
nehoUll és hiveink kezébe adni . Ennek a kérdésnek 
továbbI munkálásáho1. szeretnék magam is hozzájá- -
rulni , az es.sleusoKról kózölvcn e~két efdek t!S ad:.
tot. annál ls Inkább, mert a s1,óban forgó leletek kora
beli esszcus iratokat ls tartalmaznak. Ezek az általam 
h9Sznált ada tok nem a most talált kumrani leh~tckból 
Yalók. ' 

Az esszcusok vallási közössége, vagy szektája a Kr. 
előtti elsó században élte virágkorát. Főleg Palesztiná
ban találkozunk vele. VezetőjOk }e,U ben. Pandira _ 
magyarul: Jézus a Pandira fia.. - Ezt a Jézust, aki 
a Pandlra fia, s aki egy nemes és nagyszabású sze
mélyiség volt, nem !lwbad összctéveszteni a názáreti 
Jézussal, amint azt a talmudista Irodalom hellyel
k~l teszI. Jesu ben Pandlrát azok, akik abban az 
Idoben a1. essz.eusok tanaiban istenkáromlást láttak, 
CTetnekséggel vádolták, majd eHtélték, halálra kövcí' .... 
ték és egy tára felakasztották, hogy' büntetését még 
ezzel a szégyennel ls tetézzék. Az essí'.eusok, élükön 
Jesu ben Pand irlival, a lelki talajt k(oszit~eUék eló a 
ker~zténység 8? .. 'lmára. Az a cél lebegett ('lőttük, hogy 
az "Idők teljességének" bekövetkezl-sckor, VllltJls Jé'lUlI 
Krisztus eljövetelekor legyenek emberek akik megér
tik 6t, s kapcsolódni tudnak hozzá. Mert' lehel bármi
lyen magasztos egy C!7,me, amelyet valaki hirdet és 
~ldáz, ha. nlncJ aki magáévá tegye, pu.ztában hangzó 
UÓYá vflhk. Az. esszcusok ezt n nagy el6készrtö sze
Tf!~t vállalUik és teljesUették ls beuU1etlel. ~;végelt 
közös!lé~Ok olyan életmódot követelt tagjaitól amely 
a lélekben a legmagasabb szellemi értékeket ·fej IC!ll z.
~~~ ~\ I eZáltal tel jC! úJJlll7.ü1et.ést ercdménYe'leU. 
Inegvl7~::lttek a ml.lRuk Ulrt s?..ckti'lJukba. s~.lgoru lln 
é3 me ták. hogy egyáltalán a lka lmas_c arra a tl!rl.W 
k II glgazul t életre, amelyet minden ess?,cuJnak el 
I e ey érnie: aztán bl7,onyos pr6baldő után ünnep.:!
;ve:ta ~@dalma t kl:llett len nie, ho~ élHmódJa IltkM 
7. t Moknak cl nem árulja. eletmódjukra vOlUltko-
1~6 é~lme,,!~ tájékoztatást /ld Phllo-nl.lk .. A szcml6-
Frll ~tról B:Wló könyve. (Llasd mé": G. R. Mend : 

Itmf.:nle eine. vencholl cl'IL~ Claubcn~ . Llpcllc . WOZ 

t IJNITA IU U~ e U >,T 

.adalmi lellog/Út a hazafuág érzéJéMk nemlélelében 
kr/Jtálllo.ltolta efl1l,léggé. Ebben Lt réU'ben Paleologus 
é$ egllben Oá",id Ferenc köt;etöje LJ \l011, akik e co
no.tkozásban Q'1Iakoroltak hat4st Budnlflra. 

Meoem/ itjiik , hoall BudnIl eQ'1leteme.l em/)erJégre Iö
rekedvén, ta!"it/Ú41lra if1llekelelt kora neve~ angoL 
mart.lfTo~wanak, John Foxe-nak a fiWelmét ts ld
h/vm, ammt erről az o%/ordi Bodieian könllvtárban 
ma ls feltawlható kéziratok t41nWkodnak. E levele:én 
Rutter Ralph anaol kereskedő közvetítette aki a 
monkvai kere.lkeddk SZQ.tgÓJatD.ban tedkenllkedett éJ 
LoJkban Lunerkedett meg BudnIIcaI. Rutter mago. Is 
BudnIl tan(lá.lainok hi"e leU. A pomerániai luther,j
nIU pii1lPfJk fel ; eQllli, hogy Hutler az eQ'1lkori könil1$
berQI nemet eavetem XVI. názadi dUikjo.i között 
Kriutus Isteruégét tagadó ve81edelmes né:eteket hir
detett. 1911 BudnIl hatá.tla Kelet-PoroSlorszdoban mtir 
e korban meonllilvtinult, mie16tt itt a XVII. sUÍzad 
derekán_a menekűlt lengIId drúinWlok oU glfÜlekeze
l eket alapitoUak volno:. 

A XVI. század narro uni tá,iu.90í köz lil haladó néze
tei miatt BudnIl é,ezni magát a leginkább o tthon _ 
írja Wil buT - a xx. Jztizad unitátiUJainak a köré
ben ls. , f·ERENCZ JÓZSEF' 

Max Altman kiadás.) Min t érdekességet idézünk né
hány mondatot ebből a könyvböl: "A kÖ1.össég tag
jainak a lakása a lehetó legegyszerűbb, csak a leg
nagyobb meleg és hideg ellen nyújt védelmet. A laká
sok nincsenek olyan közel egymáshoz. mint a városok
ban. mert nemigen szereli a s?.oms7..cdságot az, aki a 
magányt kf=resi; de nincsenek ls annyira távol, hogy 
a nekik oly kedves társas érintkezést megnehezítené 
és hogy a rablótámadások eselén ne siethetnének egy
más segítségére. Minden házban van egy megszcnteJt 
helyiség, amelyet templomnak, vagy monostomak hív
nak; kis szoba, kamra vagy cella. amelyben a maga
sabb élet titkai t keresik ... Birtokukban vannak Tégl 
Ir6k művel is, akik azelőtt iskoláikat vezették és akik 
magyarázatokat hagytak hátra az allegorikus írások
ban lefektetett módsí'.crekrö1. A s1.entirások magyará
zatai az allegorikus elbeszélések mélyebb értelmére 
vonatkoztak .... ' 

Jesu ben Pandlrának különben volt öt k iemelkedő 
tanítványa : Mathai, Nakai. Net~er, Boni és Thona Ez 
öt tanítvány közül az egyik. Neuer, egy es.szeus kolo
nlá t alapított Ná7.liretbcn. Az E.IO'iptomba mene
kOlés és az onnan való viss7 ... ·ltérés után a 
gélium Jézusa ennek a Netzer-léle 
atmoszférájába kerül Názáretben. Az 
felelő hangsulyozással utal is erre : 
Herodcs meghalt, Imé a7. Úrnak 
álomban J ózsefnek Egyiptom!>.1n 
vedd a gyermeket és annak anyját. és 
földjére. .. es oda jutván, lakozék 
városban, hogy beteljesedjék, amit a 
tak, hogy názáretinek fog neveztetni ." 

"
meg
pedig 

megjelenék 
Kelj fel. 
az Izrael 

ncvú 
mondol-

2. 19-23.) 

K6Z.l i: UCncze Má.r ton -. -. 
es mikor imádkozol. ne légy olyan, mll'lt a képmu

tntók, a kik a gyOJcke7.etekben és az u\c(,k s7..cgle te!~ 
fenn/dIva szeretnek Imádkozni. hogy lássák őket . 
emberek. BI7.ony mondom néktek: e lvették jutalmu
kn t. 

Te pedig a mikor Imádkolol. menj be n te bcls6s7.o
bádba. és ajtódat bc"-lflrvll. Imádko,.zál. a le At)'ádh,~f~ 
a kl tiU(on van ; és o tc At)'ád. n kl titkon néz. meg 
?,ct néked nyllvlln. 

~, mikor ImlLdkmlok, ne legyetek sok bcszl'(lüek, 
ml nt B DOl1;lInyok. Il k ik 07.t gondolják, hogy nz 6. sok 
besz(!dOk(! r~ hall1(ullnll'llll( meg. (Múté 1i.~7.) 

, 
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;\11. XXI . 28-31. 

A k é I r i ú:' ":11':' a d mci adla a biblIai rodaimIl 
a ~ak 3:1l eVllng é lhllll1 fejeZetnek. melye t rO' nl me,Je· 
l ii~'em. ,\}:in ium a tyán.1ialnak, hogy ol\'ass~k ls e l. 
Arról \ 'an S1!Ó benne, hOll)" ('If Y embernek ket rl1! va n. 
Cn' ldlel. bo!;y l l'l)en Ilyenkor, lavlIsJJtld é n lorténl. 
Odamegy 0.11': ember a:& clrylk rt:i.ho1l': & a1;1 m~lltlJa n~: 
ki ' Eredj fiam. mnnkJi.lkotlJ:U m a az én n olGmbe n . 
A 'fid azl fel d l: ,.S em mtu' ck". De Ilzt Ji. n m eltgondolja 

gál mé" s e lmen I és s"w f lC"a lmasan doIJl07.otl. A m Ji.· 
~k'h . , - " amcn\'én a" ember. annak ls mondotta: 
s. oz II uu , "' " b .• E" · ~Eredj fiam. munkiil kodJiiI az II szo om en. oz a . II 
naJY Iclkendr:u' c. !><tolgálalkés-.tSéget mutatván, _'P' 
fe leli : .. rn elmegyek Ur am" , De nem m ent eJ. E rovhl 
Ciírténet tanulságát J n us a h~Jlgalól\'~1 .fogalma;r:ta l ja 
meg. Enerinl ; A ké l flti kÜ7.ul at. telJe5lteUe a;,; A~ya 
akaratá t, aki au nlondotta, hOgy n em m egy, de k ésobb 
meggondolla éli mcgis eimeni ts dolgo;,;oU. 

Ez; a két enngélluml fiú az;t lehet m ondani , azóta 
magaklir é gyűjtötte az cJ!:én ember iséget. Ök ketten 
egy-egy olyan tIpust t estesitenek meg, amelybe alap
Jában \'é \'e mindnyájan bele la rluLunk. 

Az ígéretek és a te tte k egymáshoz való viszonyáról 
van lit SZÓ A.,. egyik nem ígé r, Süt! Látszólag eluta
si t de Jöl 'meggondold.n a dolgot., cselekvésr e hatá
~za CI magát ~ e lhatá rozását vegTe is hajtja, A má,.. 
s ik t alá n be sem \'á rja a ké rb végét s m árls, mint a 
t ör ött kanc5ÓIWI a víz, űmllk belüle az; igére t. "tn az.. 
tá n elmen'ek és megcsiná lom, Há t hogyne ls m e nnék 
és ki is m enne. ha én nem?" A tikkadt h omokra öm 
lött "íz iU:onhan m élf arra se jó, hogya Iá.:döl "eri té 
kes fonó homlokodat bűsilenéd vele. Semmi sem len 
a;,; ígéretböl. 

)Iég most ls emlékszem , milyen hatá r 07.ottan igé r
ted, mikor legutóbb beszélgettűnk. hogy' a következö 
vasamap eJjiis'l a iste ntiszteletre, ott leszel az gyúle
kez.etbe n. Azóta m egludtam ad is, hogy nem volt 
semmi balaszthatatlan dolCod, antivel elmaradásodat 
indokolhatnád, f:s sokat roglalkoztat a gondolat, bogy 
vajon e ngem vC'lettél-e rélre. vagy magadat szegyeni
telted m eg magalatlásoddal? 

ts milyen boldog voltam a legutóbbi szer e leivendég
&égünkön, Emléknel, mikor meglátogattalak és bh' ta
lak az evangelizációra. az t mondottad, h ogy nem tudsz 
eUÖnni. n em , 'ehetsz r esd a gyülekeutben, ts akkor 
este éppen e"angéllumot oh-astam, m ikor haikan be
le pté l a gyülekezeti terembe. l\légis eUöttél. .ts láttam 
az ar codon a lelked p ir ját, mikor bekapcsolódtál a 
gyülckezet é nekébe s eggyé olvadtál azokkal, akJk lel
kük méh'ériil valósággal imádkozták a 7soltárt; ,.T eged 
kereslek könnyelmben, kétsegim közt Jlozzá d megyek, 
Sziveknek vizsgálója l ll ten. Terólad most vallást tc
nek", 

P.a IllY vftn a 'll e l fJr. t lc t . Soha el'yetle ll IlI:az OU' n~ 
Jutott mt" c\ij bllr~ ~:a.lI I . hOIlY németyek rOIl~l k()'.dak 
m ellelle, rllérlCeUék, h0IrY felkaroljá k, Ilanem a:,/; em 
bcrl é tetnek minden e redménJle úIY IIr.Uletett mel( 
hOlY a 'l.ok, a kik 1\'1; etlloÖS pillanat han !/'lInie ' mCl'Timültek 
a fe ladal nal'ynl(Allo.l , vtllU mélll1l ris~.ánt'k maguka t, 
oda:'i llotla k a 1r117.delc m d , övonalllh ll. ~ mell'vlvt1k ha r_ 
cuka t az; b:az an- nolp l.at:\ha n II a makuk életének 
lIemC!\ íté$ével az e.lm emll#..rlstll JavA .... munká lkod_ 
tak, 

" t: r edJ fiam, munká lkodJ11 ma a7, én IIz<; IÖmi)e.n," 
A mbl'iusl nal1ft n)' t l6'l lgell a tall:YOI l(ij rönlrl.<:Iket a 
magyar tQId roppa nt u l arán. Milliá rd esi .... ébreder.lk 
téli dcrmedl~lébijl , Ahldec varál.sától megdermedt 
vIl llg vona"lIk m ir, S /lZ a rök na lrY eligadló ajkán. 
egyre érthe lőbben ha np lk II flúk a t hívó apa munkára 
serkentő evan! éliuma. Eredj fiam! NOll! A ba ráu:la 
soha sem &7.0knak a n yomdOkain ~rm~ken)'ü l meg élJ 
a sarjad6 hatb nem uok ;olldO'1.ása t. védelme alaU 
terhC!lül mell'. akik C5ak mondolll'atnl flO ktá k, hOKY: tn 
e lmegyek Uram! Hane m akik az á lalakul:\!IOk ú!\'en
tölben cr-el lióhajtottá k néha . ho lO' nt m mec-yek tilhbet 
a hat{lrra, d e a m á n:hl.'I1 mtle~hen klClirázlk u . ö lel
kükbe n ls a reménYlIéI( I e nnek az ílJ világnak új ugarán 
még nag-yohb erővc l , még töhb odaadás~l \'ép:lk rel
adalalkat a maKyar mel,őkün, mert tudják Júl má.r a 
Icmidom világllból , host Y a " mindennapi kenyérért" 
n em csak Imádko7.nl , hant m dol~07.nl ls kell, 2. bol
dogok abban a tudatban, ho~y a kenyér üll'ében lsten 
öket k ö;,;\'e llenUI maI a mellé á llItolla az i ldás nent 
ba rázdáiba, 

Van ali Úrnak eltY naQ nő1öJe, amdY~n eppen 
most van a legywr S;alma.'l8bb munka & e pDC11 m ti 
minde n fiá t hivJa ~ekben az Itlokben munkAra. A bé· 
k esseg lizölüje ~ Ne igért!, testvé rem. me.rt lU már 

sem h elye. lern Ideje a z Igér geté:seknek, banem 
menjünk együtt , dolgozzunk norgalmasan ebben 

hogy ne m indll( csak a balál, hanem ,'égn 
;;,ji; egyszer map a boldog, a mq-elegedelt, az űdvÖ$
&éges e le i szüreteljen. mnen minden a ml nép, Jó és 
hasznos. az m ind-mind a békessiJ:' p'űmü1cse. 

Boldog a Uti , a,,1t az apja, ntikor jótt, munkAban ta
lá lt, f:n ezt a boldogságot klvánom neked. 

Ámen. 
Pe thö István püspöki belynök - ----------_._ .. -

Az az e mber, aki a zt h iszi , hogy a vallási haladá .... 
nak a u m a fokán kell megmar adnunk, amelyet ma 
haladó sz.e.mün k ke l lá tu n k. má r ezzel is b izonyít ja, 
h ogy nagyon messze van a z igazságtól. A fényt , ame
lyet kaptunk, nem ruo..ért a d ták nekünk. hogy szünte le
nü l csa k nézzük , hane m hogy segi tségével tovább ku· 
t assun k olyan d olgok után a melyek el vannak rejtve 
elölü nk. ' (Milton) 

Egyhá:l.:unk múlt jában kJemelked6 küldetés tudatának s;,;ikrája pará7.,s .. 
szerepet játszott kiterjedt család lott szüntelenOl szivében s vetett 
méltó sarja volt, A kÖ7.össégért vwó lángot a k kor , amikor a nagyenyedi 
áldozatos m unka szellemét esa.lád i unitárIusok az ő k ezde ményezésé
b agyományként pfÖkölte, - A két ne k és k itartó szivós m u nkájának 
világháború között szülőföldjén a eredményeként.. templomot ép itettek 
,wvetkezeti gondolat lelkes harco- az " Egy igaz Isten tiszteletére". -
sául szegödött, a kisparaszti erők Egy időben a legnehev!b b, d e egy
Ö55zefogásának ügyét szolgálta, olyan ben legnemesebb m u nkakörök egyi
időben, amikor az elvakult 5Ovlnlz- ke: a magukra hagyott árvagyerme· 
mus a kJsebbségi sorban élő népek kek é rdekeinek véde lme. istápolásá
ellen a fa ji megkülönböztetést is a nak irányító munkája jutott nagy 
gazdasági elnyomás feg)'\'ere i közé felelősséggel terbel t állásáb an h iva
iktatta. - Válságos időkben Iőleg tali feladatául. - E h iva tásá t ls az 
egyháza gazdasági p roblémáinak evangéliumi lélek nemes e mberne
megvalósltásához Igyekezett értékes reteltől áthatott tiszta é rzélével től -
5egltséget nyújtani. A r. e l hivatás, a tötte be, 

Budapesti gy Olekeu;tünk, amely
nek kés6bb tagja leU, Itt ls vá ltozat
lan buzgósággal kifejtett munkásc{i. 
gának e llsmeréséOl előbb gondno
kává, később tb, gondnokává válasz... 
totta meg. T agja volt az Egyh.ázköri 
KBzgyiilésnek II. 

Te metése febnJár 21-én folyt le 
nagy réli7.Vét m elle tt a farkasréti te
metóben. Pethő Istvá n pü5pökJ hely 
nök gyászbes7.édl:ben megkapó ké
pet r ajzolt eltávozott testvériink 
l reretetre méltó, szelid egyéniségéről. 

Ravatalára a z Egyhá :zkörl Tanács 
és a b uda pesti egyházkÖzség kegye
le te Je iéü l kOS1..orú t helyezett. Emlé
két nemes cselekedetei őrzik . 

UNITARIUS eLET Ji 
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