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Boldogmondások 

Máté evangéliumában ft Boldogmondásokat olvasva 
úgy túnik, hogy Jézus mennyei j utalmat ígér mindazok· 
nak, akiket az igazságért üldöznek. A2 egyház megala
kulásának elso századától napjainkig a keresztények 
nagy része ezt a mennyei jutaJmat az utolsó ítéletben, 
az i dők vé,g8zetének eljövetel ében lá1;ja. Keresztelő Já
nos és az Ujszövetség több szerzője úgy vélte, hogy közel 
van az az ido. Mások, különösen a modernebb korokban, 
úgy gondolták mennyei jutalmukat, mint ahaJál utánl 
élet áll apotát: a mennyben Istenhez térnek. 

A lelki szegények, a sfr6k, a szelídek, akik éhetik es 
szomjllhozzák az igazságot, az irgalmasok, akiknek szí
vük tiszta, és a békességre igyekvók nem várhatták, 
hogy a mennyek országa itt a fóldön valósul meg; az 
életben előre mhtek, és vtllalták azt, amit Máté ígér. 
.,htborgást és üldöztetést". 

Ha közelebbröl megvizsg4ljuk a bibliai szövegrészt, ez 
nem lehet azonos azzal, amit Jézus mondott. A Luk4cs 
evangéliumtban található Boldogmondtsok rövidebben 
szólnak, és va16srlnialeg közelebb tIlnak az eredetihez, 
mint Máté textusa. Lukáca így kezdi : .,Boldogok vagytok 
ti , szegények - mert tiétek az Isten országa; Boldogok ti, 
kik most éheztek, mert megelégfttettek; Boldogok ti, kik 
móst l:Jfrtok, mert nevetni fogtok!" MtU hozzMrla a töb· 
bi Boldogmondtst. 

Lukács evangéli uma Jézu8l az Emberfiának nevezi, 
és a Boldogmondásokhoz hozzáteszi a ..Jaj lesz nektek
kiáltásokat is, hogy figyelmeztesse az Ósegyh4z ellensé
geit . Ez a rész Máténál nem szerepel , azt feltehetőleg 
Lukács írta az eredeti tanítá.8hoz. 

Nem tudhatjuk bizonyosan, hogy Jézus mit mondott, 
de a szöveg elemzésakor észrevesszük Máté és Lukács 
válwztatásait , és azt, hogy mit nem mondott J ézus. 

Láthatjuk , hogy Jh.usnak ez a tennéu az Isten or
szágáról szóL Mivel a t udósok egyértelmüen megállapf
wtt8k, hogy az Isten onzágár61 szó16 példázawk és 
mondások autentikusak, vagyis Jézustól erednek, ezt a 

• tartalmas, tömör szöveget olvuva megértjük, hogy mit 
érthetett J ézus a boldogokon_ 

Jézus mondja (Mt. U ,12): J(eresztelő J énos idejétöl 
fogva mind mostanáig erOszakol kodnak a mennyek or
szágáért, él az erőuakolkodók ragadják el azt.· Ez a 
mond~t biztonn nem a korai egyház egyik szövegszer
k8Bz~Jének_ a kommentárja, mert Jbus működésének 
nagy Jelentö8éget tulajdonít . Jézus V11 ágosan kimondja, 
hogy lsten ornága mtr eljött Ker .. zteló J ános idejétől 
fogva, ú most is jel en van. 

J ézul mondja (Lk . 17,20-21.): ,.A% laten országa nem 
~zemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mamlják: Imé, 
Itt, vagy: fmé amott van; mert fme az aten országa ti 
bennetek van." J ézus nem azono.ftja az lsten orszégat a 
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világ végével, mint Keresztelő Jáno. és az a JénOl, aki a 
Jelenések Könyvét írta. Jézu. hangsOlyozza, hogy Isten 
országa a jelen realitása, él nem at idők végének az ese. 
ménye. 

Jézus a tanftványai t fgy tanftotta imádkozni: ,.A
tytnk, szenteltessék meg a neved. J öjjön el az országod." 
A:J. Úri ima (Miatyánk) Izövege, amit rendszeresen 
imádkozunk, a Máté evangéliumtból való (6,9-13), de 
Lukács evangéliumának verzi6ja rövidebb (11,2-4), és 
valósrlnüleg közelebb áJI ahhoz, amit Jézua mondott. 

Máté kifejeZése: • ... mint a mennyben, Ogy itt a fóldön 
is", megerösíti azt a felfogást, hogy a menny a fóldtól tá
vol van, külön van. Ez Lukáca evangéliumában nem .UI
repe!. E nélkal a mondatrész nélkül jól érthetó, hogy lU 
lsten onzágáért való imádkod •• azt fejezi ki , hogy ,jöj
jön el a Te országod·, hogy jelen legyen moe:t, mint 
ahogy uten il jelen van J étusban - a Lélek ereje áJtal. 

A Boldogmondáaokban Jétua azt mondja, hogy boldo
gok a stegények, az éhezők, a sírók. Pontollhban azt 
mondja, hogy övék az Iaten onzága. Kik azok, akik 
szenvednek? Jézus hallgatósága, a galileai szegények, 
akik köréje gyialtek. De ha ők 8%egények, éhesek, sírnak, 
hogyan lehet övék lU Isten onzága? Csakis azáltal, hogy 
megtapasztalják Isten lelkének az ersjét és jelenvalósá
gát. Jézus, akárcsak a hallgatósága, uegény, éhezik, IIÍJ'. 

De Jézus is boldog, mert ismeri a Lélek erejét! 
J ézus azt tanítja, hogy lsten országa nem az idők 

utén, vagy egy másik világban kapható ju~lom., hanem 
hozzáférhető itt és most mindazoknak, akik eloször ezt 
az országot keresik. J ézu. az őt körül_vevő .~egényeknek 
tanítja, hogy az élet áldását Istentöl kapJák, hogy az 
örök élet a jelen realitása, és hogy Isten onztga közöt
tünk van! 

Hogyan foghatjuk mi fel lsten orsztga ígéretét? Jézus 
tanftásaiból és életéből tudjuk, hogy e:t az orezág tl6nör 
is imádkozással jön el. Jézus imádkozott, él tanítványa
itie tanfwtla imádkozni. Amit mi .,Miatyánk--nak neve· 
zünk, az tulajdonképpen egy antali áldU vo~ t, ét~ezés 
előtt, amikor Jétus eg;y\ltt evett atokkal, akiket kitár
tak asrtaluktól a vaJláeoe emberek. Amikor I.tt.en orst!· 
ga eljöveteléért imádkoztak, mtsokat báwrfwttak arra, 
hogy felfedenék II belenyugvü (elfogadÜ) é"ését, 
amely hitnyzott a mindennapi gyakarlatukból. 

MdmltWr !.Un oreztga könyörtllete~ggel jön el. 
Könyörületességen nem szi mpttiát vagy ~6tékonyaágo~ 
értek, hanem annak a megélését, hogy akik társadalm~ 
mércével mérve mialattunk vannak, ugyanágy Iste 
gyermekei. Modern ki fejedasel élve, a kilnyilrille.teas4i 
_ az emberi értékek felfednése , eHameréae ab~Aai~kJi
berban. Anal, hogy Jézus együtt evett a unÖlÖ e, 
tiszteletet adott az 8BIIzonyoknak, II ues4inyeket tanítot-
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nlfl\.. 'T\w"'bbm"II\~. JI.ul! ,,'-,,\ ddRnill.}t", *Il $. il"tm6 
\IQt \\i ""költ" IlIwm'\kk"l, m\!lls,,-k Jlll;il.lmA' (IfIim.k 
mindAlok"",\!: , akik l1'flj;t1nrljtl.k III "1'kbl~1 .h\(l'M.n'lt",I • 
.I, hihlt,,!«!1 ",,,,,)!lAk ,u.llk. ",kik nOlnl. Jhll. hlitn or.d,· 
p l n.m il1:onlllAl\j" • .gy \\j ItI!;lklgyll.lcllrloaAI. \'''iY '" ~1.a 
loitl'llQ nlf'iSiloiIMwll. 

Ilnllt:1» J o\l\\f rf'lhf\oj i.\ kl1\'\" 1611, h~ bru"" " k I,ten 
.... lk~beTl. 111'4:t)' ft t.int", \"iIlh\~~ho ... linh, I .. kaletók. 
M ... lelki iJp.tJIII'J. j\l ~f'lil.kl 

JAg)'O!n fühl"k " h",Uur., i. '-'''-'lIunk A 111.1:4«1'",1" 

Ámen 

Az Erdélyen kívüli magyar unitarizmus töt'ténete 
a XVI. és XVII, században 

1564 h 1507 t.."Ötiitri hiN", ~1C1~ .. b n 6"lclMöll 1l1q Di. 
.,id ~,IC unilAriu$ hiténcl: );ö l\1,)I\:\I" , mielőu Kolou"'nl ll 
(1567 ';'ndtiibltn) A II~' 11l'll,,'"~~ cli l~U ,,"hlA. A " irom 
d" . Ia" •.. hh.t~" •• lclkw .d: b Uol»}.-ulamdtad: nqy 
,'ittl: .ttrin IÖbbI!-keI'&bC tiMIU.lft I"innl~uk nb:ct.!t. tl a ~'\I. 
\'~'11l 1~ piUan;llildl \.utl\'~ k.lk'.liml! :OlMIlQnlOk J.::eI. 
Icl; ,'it&n. .. 1I)' lhwlll . A O&,·id .~\'.::cOk ell)'lJ.:: e. ~ri l.uk,ks ,'Uh 
u .. _l$6.. aki ,'i ll;lh, a misnM 1\<,11&" del g),'n,)'ÖI~,tges numUjit 
uü~rnkl~n. ~. majd a HalbobuQ; &d.-_\.'1:'11~1!11 kir;(lyi M,,· 
,y~ több múik hdy#~ben. 

A tI~h.iai tn,gMia u!''''' uo fll'$.l~ h:lrum rknc U-Sllou. N)'\! . 
,Iri h ~1Aí fel.- a Hab5.bu'l!·h:b,1 én:leh,Jénl\),1 kcrlll t. ~ kÖl.q,· 
~ ~1. U. om" fI'i\'irusj" a1 cQ'Qu • török MJAiSk h~I'lös öl.::· 
I ben ' ·efllSdötl. m" \.'1:'let (EN..!I)' b- Jl;lu lum) önollloS fcj«klan. 
• é"~ UC'n'u6tlu', a n'lI)'&N;'c kIki é$ $"I:I-":lk11l1 hlg)\lm~,\r
IÓfo'f d h. A löe"-ök toilklck ,'.lUSUi kh<:t~l!dNI ,"\)It m.tr 
Uit ~Iy. Jltuu: Zsillllllmd ul'\llkoo!~ ;tJ,u - h~ I\~\'kl l." re is _ 
I subad~ ()tU"'i\" k u, 1.$ '::11,d: tr.o.ttCcitlj!t " klÖsöt ~l.::bl, CI. 
lll'Ulnú kQ/1:)'.»:lI 50':11\ tlklla m~i; uem tö, t..!lItt.! t"'lllli, D.l .t kU"üyi 
M"YaluruÁ, u«dlullhatatlamll Ö$Ud.mdOO1I .t dnllU.li" ';l1 
iJ, annu , .. II'SJ).l1ltil'ij'\' a1, 11 k1!.lbhkU$ clknttJonnJtliSnl. 
.tI~l)' nan cuk lU. unilliriu$O~:n. hallC"1I1 ,'.l"m.::nllyi rdi\nll i6clót 
nml-1aklnmak 1 1f t&!:: I&t. Ilyen kt)"llmény.::k "iI"t.Ö1I ~I\.'-'-'tell 
Elnbc. Egri Lukb. tmgy u , unitm llS Il\i~~idt clindl\sA. 

ligri l.ukAcs II~M 
li.c,·.!s ",bIOl ;sn,~rllnk b<-\\~ Ie. Ne\"~bi.'!\ it ék lélld.: m~ltcl.c.MI 

kÖvcU:u .lelh,·lüllk ,,"ll, hogy E.li"'r \'AI\J..d .",,, $1.mCl ('1! . St.i'kt~; 
~\'~ nl,:mball \lU~ hile1d ;&<\Atullk, fig'" "wn 1540 és 1548 
\.iilöll ~ri'I)'1 Pét"," tul.ljOOnbn \'Ali. 61 el,.,.. .. , ;l p'::f;'~lusb.-n 
ku dódilo: ('1.1' Ú"\lIll\:fonnkitlj ... \'.I.S$dnra , ho.,y. v&.- "11& ,':tr
nll.CY'nak, VIV~$ T:lm'sn~k Il&tf\lgkil mellett. 

1$\:016;t \'IJduMlkg $1.íI1('lI'irodb.-n \.c/;.Ihcttc. 1)# j'g)'ik _ 
Md :Uk""'tonhot ftut t - kwd ..!h,:" nl<'l1hll1 lsmcr&kénl Cr St(\c\'cl 
Unin:lroL • b-'ltrli ItS:.tomSl iJ, reforIll6t\m,jI, b cbMl &l' i~ le
het ,00000Ini, 001)' nill 1$ ' Illu lt . 

Will<' lllxfllbell ISS2. június 20411 CdIU:- \)ol ' I<!-\' ~t .Il elU'etem' 
.11)·I\\:ön)'vl)<) .1.UI:.IS Ai:ricns; ~ HU Il&MU~ " nb' ~n, 'mbb 111 1\11)''''' 

. tlldcuucl 1 .. ,u\ ~i)·U1t . • kik \'"1'\,,111 Fr6h1kh (mb nb ·cll I-hl.lu$. 
"'.1)' B~nl) Tiullis b1a:-d élcllllj'U . d.ll0\:. ' h.I!)'OU ('nn, lil~, 
t.o.l.11 idcll t.lnul Wittcll~ben, Iln~!y . I.u r.. kl ~nchtQn mcs. 
kl!dvcll~ & '1l\1~"I)' hmu mdult hu.4.i'~, nleSICfC'l ain k~11C, htli>' 
uAmoljon ho uy'nSl es do llt~ ",jl. .... IAlI\;lIt ~r. I'l l,I't.I~1I hnllOIl 
IIf'd :""\. C'liJ\'Au)'i rchélcklb~I , hogy !\rn kót);l,,, '$ I"'\llll '·ulu", 
er • Icvél "I<,~ifu\}&, .. ucly kll1önl ..... " C" ... ~'I ketinl' _. e. • ..,. 
el),<:lkn, .. nd)·~ rC'" lmll.nIdI) . 

A u..Il.IruW.lum c,y~III:It.Iln.:n "1-1 (el1~ldu.I , I\\JI!)' ISlS \Xn 
a.abo kCl UI ,-e!o,milllclt.:éUJI<:k, bir ..... <:tI,)'eIÖt1\ mllJ! ~~~k fel. 

'2 UNITÁRIUS tu.,. 

lét('letés. 154S ". '.lIi~ n~' lőrb " "'(onnANri lr!Jl)"umt.: ékie 
b.-.n " vJ.l\)!lbal" Ek \.'tlt" \!~ro~ ~ kilil)' kuibcl keril\. b U 'hRI~ 
kine\~tt Ilj t.: api tAl . I);)bJ Istvin l.;:Jrtö,,\)a ,·tll.::t hA\\)'1I reful'
mJ.II hitl1 ~I • \' ''')$ \."Önllo&lml. IUr q is "-E.l$égld<:n. h\lQ' 
ké».'bb I);)bt5 • hmlj~h ol.blJ.11I .u, ~ ell' ,j IllÓJ.I" 8ön~ 
\IUSSU Gergely is. s."lt " ",," ~Q'Il: r.\rinlJe. Ftl.;c..I; Jint)$ 'Il &.
l",li:fllI ne,"..vlU~ I~"\:AtuT1 is h{)I.\)U " Ilkha. 

E.,ri u lkk$. Im ·lxll h;U;\I& ... e d(.l, I ~lh ~ \I " • dro.-i-! \.-&tlk& 
turi ilIMt. b ISS!!_I, milkö<lhctett Illen. KoIOl.!,·in fumi!IU\;MI 
tudju!.:. hogy Q. q) il: \'Amsi l.::Ikéul illu lIrc.sed6bcn \.~\, ls 
('1'1\1 l\Mil;lL~ b h'int hr"lik me,;, tk (; 11<:111 ftlglltlll d . US)'*, :\k~ 
\.'I)f Ill~,élka.lk 6g<:fbol. A.t. \lj )l\lspdk, Vetllllt1l1~ t\nt:u, é$ <:~ 
rcl:'~ti)lidid& mllnk&l\1 ka.J. fQ' fdtllclcdtctó. Img)' Luk b 
~jl - jóllchet • \''I)k)''lldri funisu\. IS6 t . l-.:1I I:'.lIItihk t~_ 
111M 5S.b.\Il "nkmdlTII M.:-N~k. KukJ:uyJ.n 1 (I" &eny$i~<l. Im ... 
.;alt.na.~. Mohw- Cel):C1y rel,;hlInl <:11,)'1111 subt t.::n" v.tr.w $.lal: . 
r*nl'ntm\l$d 1~ld.'bcn. l:<:ttcn (mU- \"; u.iI':lt\lt St",,'tam .::l1ell , 
Nls%t \'($1 S,fi " He1lal · fdlel hlbn~rtll~I M$i nl\llIkJ.l~IIlt.:I",n iJ, 
M Ullk:lj!n:\k \:öSI.öuh<:l.\ ~ kuIOl~'\ J.n t1ll nk dism .. ·tti ~aUl'l)· 
d'sa Q<:milytha 

Anll}.:ur DAvid Krwc dinJult ul\I tblll$ IlU'''' (i-)it'e;\ kgdj;1'5 
IMf\\" I\\'.I inAl.: Eiri t.llit'~..", A \.'Ukwdri ftlrritsok ISI'I-I·l:<.n lÖhb 
~1J.:: nl.)uunll cmlfl~$ t t($lJ\ek ti!!n 1..I\kL IJet'::!!~~l!én'í1. $ '1I1 :tn el, 

i~ 1l;)nJjkult el h!li t .tn)rJ.~'hb', h<.l.,y untMUlljira ,'iSl-ut6ja1, 
Et ISM ~\' " étlCl rek\; tÖllinl, allll!o:Qr " \' '''U IlfIlU" " ,'A1~SI.t{)t. , ... 

lil!n " nl<'ll.\'~I ~s:t.t J.sa uIAII 1{()1<)I~dm.Sl h\)lUIl ~<:ll~\lI bc\l 
ke11ku l"-nn"lIl. (\lot.t.S$tCnilkg inJu l&$~l'l.)l' DA\tM Fcr.::nc l, 
uS)'1IIl('I t a nUt.td,e1 ".I1U1Ia.) linnck "1~I'gulm.., I,,l':Ii Stcn·itll~1 
i •.• Cknfbcn é~ M_u\Sj (Jn~t.tl. nlclKl UIt Il4.IlIAi l)I\)rll$$N!· 
o"".n"~1 \."I'\WSl1 i$ (.::h' ,l1~nn~\. . A (11l.;m;\lIlt .... 1t.ijcs..(/ge1 d.::c l d . 
cl!t) hb .11"t~nflMa $I.«int • StentMrunliA,g létl,) ... g<l. a "Ili AI 
Il1t\'lIl1J.~ ~ttdn t' ': ,.H'$I:elt " t Qt;:! l ~ l~n bcn, " M11I(knh~1IS ,\ 1,)"& 
ban .. . m~nn'y lOki 1!lh~to ts Mlh"tllll:\ll 'rerem'-tilbcn: é$ u 
cI!)' ,JU.IIS Ii.nutllsball. hlt.\I e~ lJ.illőn ti:i!):III, _\:1 "'- 1:1 ild i 
nilktett ml,,,kn "t.'j elött. Is~n ;l,,1;:IenNil. ",I"oss(c ~ ",1~ 
$~bdl. \';l~~ I$I\'lI .I ,,,I&~~ blenl1031: ~l.lIkteu, nem Ic:
rCnl!~l t.n, (I!.)· '~'\\~ti(l IV, "1)'&' "I. ~ o\IlId~ ktt ","",len:,."" " 
S1.~,"I~lek\)en. Ilki Ur ú nlt.gellwcnil, "l ; ,,~ AIl" MI b " Fh\1IS1 
j(N'. "l ll U. "Il·'''al lj. • FillI'",1 ;lu&Jllnlo: 6 uIcaMIlnk .. :' 'r",,,Ié· 
51.(:IC$, hogy eli)' 'b'-'-" h;\I"lmollt ll\lllJ..tl'll tp{\lII~ny Io.-OOIII!>. 
tsl\l: (UJ.::OI.;\IIJün t;'h télllKl<:u. At ... bő Sttl"h.iNm~~-klll;dlők 
('\IIIhtin' l'ri"$C!k) fi:.~I,.l·()(M, ~ e'\'S1t:k _ !.:r;hUhN;. & " f'l:11M" 
",&d,s UcU~m.!n~k m"l! t~ld<kn ll. c ... "nl!élimnt)l\ll MI ~It:ll m ... ~ , 
6ltfl L.1J~ iC$ ht.l' ,)()I I" "I I~ pl .. lI (CI ml'\köda.~n<:\. kct.lkfl,'tl, :\In'I'Il-. 
(d~I",.\·.(S"I;l l l>aj"'~ t.t'.lnn<ll ~.ul, b ~~\,) . O~ldt dnöl. 
I.".\\"<.'I ''''\Uli ~bll':' "" "'''~l\'' 1 SfI~ J""". :1:6411 "II~b" l<:",ktt _ 
lé. t""I. Lul" 1\11' ... I$G t"-,he'" ~t,ll\Ubt ru;". I.::; " tilOl cl It
I .. n (\I~k,,\' ~ l.,t ""!, II\~lctk,,. 1!lhlll~Il ~" 1<':1c!.., ~~ ho.)U,Ii!:, lli'II'tkn 



viU,csa"" '·kik. azért vallom, hol)' ...... pSiUe ... i máWJnan 
nem khcl. he- li aK u li ineni nyiht!rc:qMA.oM. mely u bim 
lcijibm kj I~tl az qyhb. dl. ~ - ,.AZ.M a Sunlfrúnalr. 
ip"t,iniI fo", .. hO&Y qy ipz bim van, azt hisum b val
lom. kj miadm dol~ lefeml6jc á melW1Ója. a Mi Urunk 
1ilus KriP"'''. AI)'';'' __ ~ -..A"rJ. vallom. holY alllC'lr: az My .. 
lAmnek isWllfJe egy: szcllemi., M k.. e,yn.crii. dlaozta1hatal
Jin, mepzolh·"tlan Jtny_ - - ElistneRm. hol)' ebbeli u islm
Jésbcn vqy Imye,ben (enMtia) b weni lU .. iI'netbc:n !drom. 
egyfCllfTlán örok b e,y~ny(:sfi nemEly JlteZÜi:. aTt AI )" .. u Atya 
losOSZOl. a Fill á a SzentlEIc:k." - .Rol)' .naaa u Atya kezde.
Ie...az iJw:ns4nek & I6le SÚ.rmaZik a Fill b a Sunl UIeL_hi
szem á vallom. holY a Logon ú a Sz.entlElek nem I!"1IIp>lu6l 
hailUll .u AI)"is6I ninnUtaIr: és kOkktU:k. - -.Jilus Kri.ntusról 
hiszem. holY i,oU bim ls ember. Mtlpodi, hin.em. hoc b\en. 
men Arypnat &Gir: Lo,OSZOI. kinek ul)'anolyan isw:nsé&e vm. 
mini u Atyinak. ember pedi, az.&t. Men MViit61 id6 nainl 
WIletell. ~bai te",wSV1ben. mdy ce.1ból '* oko5 IEIekb61 
fn - _ ..A Szent~lekról ugyaneun hiltel #I1í1Om ls vaUom., Sz ' r J'noa 

KINUEJ KOLOZSVÁR BARÁTI TÁRSASÁG 
Közel kél éWeI ezelőtt, '92 

ájriisában, a _ Magyar 
Demokrata Szövetség Kolozs 
megyei szervezetének kezde
ménjezésére megaJal<IiI a 
,J<lr<ses Kolozsvár Bar.IIi Tár· 
saság' . 

TaQaj sorába - az alapitók 
elgondolása szerint - elsősor -
ban awk az Erdélyból elszár
mazott, és ,ielenleg ktlIOIdOn él6 
személyek jelentkezhetnek. 
aJQk érdeldődnek szr4á~ 
sorsa Qt, és ápnlri szeretnék 
kapcsolalaikal az .6hazávar. 

A Batáti Társaság cé! ... el
képzelés.h kezdeményezé'
amak idején - egy bemutalko- ! 
lÓ levélben ~ össze, me- ! 
Iyet tobb SZ.IZ példányban kUl> 
lek el, szer1e a világba. Ebből 
ldéufJI. a formsabb javaslato
kat: 

~_.) Régó~ szfI<ségét éfB" 
zfj; annak, hogy a tegnapi és a 
mai koIozsváriak köZÖl!: ka~so
lalOl \e1"emtsCrlk, és tájékoz
tasSI" Ber'l1etekel városook 
és környéke jelenéröl, politikai, 
~ndasági és klJturális életének 
a1aklllásáról, a IWIOnbOzó (régi 
és Úll szervezetekr6l, az il!: ma
radt magyarság küzdelméröl. si
kereirWöl és gondjainkr61. ( ... ) 
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mel;ek gondozásUen váIaIla1-
na szerepet; te'w." ..... tás 
eselén azl"fknak, ailirtlat mti" 
nem élnelt ith,., kO!! 1 r0kona
It. szMást bilb~ se
gihebléril. kI)Onb6z6 il ... be
szerzésében, MzS!)'Qánl síuk 
áp)~sáhan. (m) 

J ~_ 

MndezekJr.el alapjában véw 
azt swe...... _ !-.gy 
.,K"ncses KOItnSVár'" ne c:sak 
múltal, emlékei ,ie1e1l1S"'-~ te
nem a jeleni s a hoInapol is. Alt 
a várost, amely számotokra ma 
is az óhaza, a szC"ófOId, s meIY 
szere~tEl vár Be ... iiE!~I:et. 

-
I E tág karOLáSÚ gorod(Jb!l!;6r 

jegyében megvaló-.. azt ;" 
!-.gy _U!< Rátok garqa. 
iJk megoldásában is. Me,gy6-
zódés[li(, hogy a mai enr.6Icsi, 
poItikai és anyagi .-áIslil>'1 
csak OsszelogAssal léphelil* 
~. EbbóI a célból kezdemé
nyeZZÜ<. a ,.Kilcses Kolozsvár 
Batáti Társaság' megalaUását. 
mel"jrlek SOtaba sz.ere.anel \Iá
nri a $ZIlÖ16kü'lkr"6I ekzát
mamI!: mÍlden hazáröál' 

A felilebb emlJett belsö Jáié-
A lr:oIouvlh1 Sunt MIb'I, templom ""'lÓ .Kincses KOIOZSY<V né-

ts &I M:li lyis-nobcw ár 
(AraDy0S5" C"örv grankusmúv&z) ven ~~l:'\~ sha~ 

23. ~"... .... , 

E megfontolások szeQemében az RMDSZ Kolozs megyei 
szervez.e\e kiad majd egy rOvid , havonta megjelen6 bets6 tájé
koztalÓl a város és vidéke életéről. ( ... ) EZeMíVQI mAs terGlete
ken ls seohségetekre tudnánk Ienri: )ogász.úlk PL hagyatéki 
M1"désekben. adásvételi Ogyekben álllalnak reodel<.ezéselekre: 
szoaik tizotlsiQl,ril az itt maradt hozzálartolÓk, Ofegek, gyer-

beszámol a Baráti Társaság tagjainak az ,amM' események
ről a szOló!Old hangLAatál"ó1. 

'Mirv1azok, akík szeretnének belépni ~ Baráti !Atsaságba, 
vagy lovábbi részletekre k/VánCSiaIt. forduljanak feMlágosiltisért 
a blJdapesti Ogyintéz6nlr.hOz: 

MIHÁlV R~KA 1082 BUdaPeSt. Leonardo da VII"lCi k6z I. Il 
em. 15. ajtó. 
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HITŰNKRŐL 
VII. rész 

ISTEN a személyiség lényege 
S:r.ermlyisfg alatt 61jUk az emberi lé lek 'I':WiL Akk.or benE· 

Jünk nem~ lyistgr6l, ha egy embert akaronk :JClIcmwu: .~egha
táro:t.ni, vigy min6srteni 8 lelke tulajdondgall Egybm ki lS zár
juk hogy másnak. mint al: embemek az ember6hcl. hasonló ne
rmiy~ge lenne. & . 16] a vallás figye~ meg azl a Icivételt. hog! 
lsten is személyiség, és az embernél tökéletesebb, fdsóbbrendu 
szcmQyi~ge van. lsten tökéletességé! és fe1sóbbrendúségét - az 
embemek az 'UlIOk. az egén éJ6világ fö lötti kiemelkedeltKgt
heZ rudjuk hason[(rani. 

De ahogy • tudominy bebizonyftoua az embemek az állatvi
,,,ból való sÚmudsit. jelenlÓ$ hasonl6sigaival •• vallis is bi
wnyltEkok Uimegével él arra nttve. hogy az emberi személyiség 
Istentói szirnluik, és jelentósek a hIWonl6dgai. Hív6 keresuény 
emba" errol nap mint nap megemlékezik, amikor lstent, Atyja
kln! s:zóHlja meg Jézus imMdg'ban. 

Apjihoz a gyermek akkor is hasonló, ha • .az. Illma messze esik 
a fAját6l". Hasznoilnunk kell ill ezl a szólást, mert a többségi ke
reszún)'Úg az ember gyarlódgü úgy fogja fe l. mint mennyei 
Atyjától való elrugaszkodottságát. gyermeki hútlenked .... éL Nai
van okolja meg ezzel az ember ~ Isten nem~lyis~ge közötti 
nagyságrcndi ktiiönbömL 

A% ember sz,e,mlyislgébe pedig Isten uemflyisége su:rvcscn 
fl kitörölhetetJenlll Epül bele. Ez a teremt& terve szerint van így. 
A temntfs « Ija az. bogy lsten az emberben benne fljcn. Nem 
egyenes vonalon. sok-sok visszaesfs közt ugyan, de Isten rÚl.e
sedfse az ember nemflyisfgéból - állandó növekcdfsben van. 
VaUanom kell. minden k"darcunk eUenl!re, hogy lsten az fnUnk 
jobbik r&u. hogy Isten az ember jobbik fnje. 

EmSl Jánosnál, a suretet apostolánál találjuk azt a felbecslll· 
hetetlen tanftást. hogy: ,,Az Isten szeretet, ~s aki szeretetben ma· 
rad. az az Istenben marad. hl az lsten is őbenne". (iJnA: 16.) 
Nem megyQnk messze ettől a 1aIÚ~t6I. s6t akkor maradunk meg 
beMC, ha tigy h1jllk. hogy maga az ember is szeretet. Az ember 
em~ge a szeretel Ahogy Michelangelo Pie."jának anyaga a 
mniny, ahogya karikagyúrú anyaga az arany, ahogy a m~z 
anyaga a nektár. vagy a bor~ a nüló. úgy az ember is, aki ember, 
szeretetből van. Szülei. tanárai sz.erete~b6I, lsten szerete~b6 1. 

A Pieút gránitból is ki lehetett volna faragni. _ az alk()(ás tár
gyát61 idegen anyagból. karikagyúrút is ölvözhetnek a frigyIWtés 
lzenl.k!g~t nem jclkfpe7.Ó más f~mekból. m~zet is nyernek szi· 
rupból. bort is lzOretelnek csipkebogyóból. Egyik se lesz az iga. 
zi. De embert gyúlölködhból nevelni nem lehet. Hamis anyagból 
csak hamisftvány lesz az ember is. 

. Isten tehát: l~nyegllnlt. a Iflek alapanyav., nemcsak IZ alkotó· 
JL men az embert önmagából teremti, ak'r a f6nixmadár, mely 
hamvaiból tijjáterttnti magiL Jézus előtti, nem kereszt~ny jelk~p 
ez a mad'r. A Bibli&ban a szeretet nem madir. Ember a jclkfpc:: 
J&.us. Szeretetb61 villalt haU."t az WvX$Ora jclkfpeiben örökíti ...... 
. JEzus a sz.eretet nimbólwnává magasztosult ember az Evangf.. 

humban. melynek a sok közU! nlgy változ.ata is belekerült az Uj
s7.Öve.uigbe. A% evang~liumok sokban különböznek egymástól. 
sokban hasonlitanak is. de azonos a lényegük. Mondjuk úgy. 
hogy azono, alapanyagból Ú'Ódlak: J6zusr61 a szeretet·lsten Fiá. 
ró!, aki a földön jú t. ~lete is, halála is ~Idát mulat arra. hogy 
mmden dolgunk szeretetben menjen v~gbe. 

lh.u. ~lete. halAla. tanítása az az alapanyag, amib61Isten kije. 
lentfse ktszlll: lZ Orök szeretet n)'i latkoz.ata önmagától, aki aztrt 
~].' ~gy be~le ~j~ ",j~)~ak fs liplilkouanalc. _ & hogy ne
ki !lj meg !lj. mlUihdn)'l UJ ~Ietet adjanak. Ez a neretet hamisít. 
hatatlan: addig alkotja. alakítja &yerme.kft. mrg az is önzetlen, 
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önfe]i1dow nel'l:ten~ nem neveUr:edik. Míg az is tovÜlb nem ad
ja flet~t utódainak, akir 1~lekben. vagy akir testben is. 

J~1;U$ Evang~liuma lsten és ember közötti sútnakfthatatlan 
kapocs. Stétszakrtani csak azl a kötelékei lehet, amit a roma 
vagy a moly: a halil megemészt. De lsten szcrelet~t J~zus halila 
nem em~$l.ti meg, hanem halhatatlanná teszi. Kit lehet m~g el· 
idegeníteni. miután ezzel a kötelEkkel megismerkedett'?l _ ,Sem 
halál. sem ~Iet, ... sem jelenval61t. sem eljövendók, sem hatal· 
mak, sem magaslig. sem m~ lyllg. sem semmif~le mis teremt. 
mfny nem vilasnhat el minket az lsten szeretel4!t61, amely meg
jelent J~ZU$ Krisuusban, a mi Urunkban". (Róm. 8:38-39.) 

NemhiAba nevezzUk istenI Úrnak. mert ninc$ hatalom, mely 
meg wdná haladni az 6 szerelel~L Ne feledjük, hogy az ~Iet egy 
nagyon nagy magasépillet: bármikor össze.dólhet, ha nincs ki tan· 
sa. Csak aztrt '11. ha áU, meri lsten $l.erete~ból van a tlll'l6szer· 
kezete. A szeretet pedig a legkeményebb és legru8almasabb ~1. 
Vasból sohase tudnak ötvözni o lyant. Az ~Iet kulcsát magában 
hordó egyetlen cs(ralAnc egy több méter hossz4 csavar. Ne gon
doJj unk olyant. hogy van mis rend. a szeretetnél hatalmasabb 
eró, ami ~tett~ tudni csavarni ezt a lánCOl! Ne gondoljuk, hogy az 
isteni szeretet felOgye lete n~lkIll az flet eljuthatott volna abba a 
magasságba. ahol ma áll. 

A szeretet tehetslgesebb szobrász Michelangelónál, nemesebb 
anyag a canatai mmánynAl. Csak a szU lői szeretet az. ami k~pcs 
önmagából megmintizni saját gyermekét, és nckiáldozni minde
nfL Szlll6ben se gyarló, emberi szerelet az. hanem lsten atyai 
szentslgesen. v~ghetetlenUI nagy szeretete. 

Ez a magyarÚJIta .annak, hogy Michelangelo a Pietit válasz
totta témának a legcsodálatosabb márványtömb SzimÚL Ez a 
magyarÚJIta annak. hogy a kercsU~ny hitvi" g az anyaságnak is 
kultuszt szenlel. mely Bet lehemből a Golgo"ig vonul. Mária, Jf.. 
zus anyja a szeretet kinyilatkoztatásának fénylő megszem~ lye.se.

dése. Az ő szerepe. is 011 ~ri el csúcsát. ahol a Uzusé; a kCfUZt· 
n~l. le:het-e. jobban At~lni Isten I~nyeg~t máskor, min t amikor 
Arimat iai Józ.sef lev~teti Jáult a kere.n:tr6I, fl anyja 1S1&c teszi'? 
Ki az, aki nem látja akkor, a riSZY~1 szemllveg~n át, hogy Mária 
szfv~bm, Islen siratja a Fiá!'? Ki ne ~ az anyai szív flljdal
mában IZ els6 h ulOlsó ölel~s közölti feneketlen 1lr1'? Ki az, akit 
meg ne tudna h6drtani I halál fuUirtlr;jával sebzell nere.te!'? Az 
unitárius törtt!nelem is wd adni hasonlót, Gyulai Pi! feldolgozá
sAban: Pókainé Pietlljit. k~t halálra ít~ll fiával. 

Bibliiban ~S BibliM kivIlI, IÖmérdek megriz6 bizonyí"ka van 
annak, hogy Isten szeretete kovúz.k.ént k~pezi az emberi szemf.. 
l)'illg velej~t. K~pczi erók~nl ami nsgy dolgokra tesz k~pesek· 
k~. Az Evang~liumot egy nemes értelmú önbizalom tananyagAvá 
teszi nekUnk. Uzus t a jobbik énUnkben, sz.em~lyisfgllnk kOz· 
pontjában ~16 lsten hitének tanítómesterévé teszi. Rávezet arra. 
hogy isteni ne csak kívÜlr6l. hanem önmagunkból is várni tud
juk. Rivezet J~ZU$ ~Id'j!nu: követésére. aki 6U:lte IsteMeJ való 
telp egySl!g~t, ~s a1ivetelle magit a benne f l6 lsten alcaralllnak. 

Ez az akarata szeretet akarata. Ooos &dekeinkke.J gyakran pa. 
rancsol ellenkez6t. Aki nem engedelmeskedik bukik. Júus ~I
dija tanít meg minket arra, hogy ninC$ mis válaszl4sunlc. mini 
tiijászllletésben és feltrunadásban keresni a IÚ I~Ms alkalmait. Az 
éJel határától nincs visszaté rk. FolytatAsa csu 4gy le hets~ges, 
ha itlépjUk azt ft határi. Isten szeretete Jáusnalc is segített, ~S 
minket is segít legy6zni az á,lépés félelmeit. különösen azoknak, 
akilc: hisznek benne. Isten szeretete határtalan nere.tet. A halü ha· 
tirit nem ismeri. Mert lsten semmilyen más dologba nem kezd, 
csak oly.nba. amit szeretetben visz v~ghez.. - It. mindannyiunk 
embenégénck lfnyeg~vf önmagit teszi. 

Nyitrei Levente 



A ma és a holnap unitarizmusáról 
6. rész 

A lélek vágya az imádkozás 

Az evangélium tanúsága szerint Jézus ~Ietébcn igen (antos 
w:te:pet j-'tszoU az Atyával való állandó lelki kapcsolzu, 61 ez 
nagy. sorsdönIÓ lépései elón külön hl\ngsúJyt is kap, miként Lu
l::6csnál oJvuhaljuk • • megkerc:szlclkcdblcor. igehinlett~nek 
kexde~n. az apostolok kjválasztbárl41, a mcgdics6[11és Iálomba 
el6lL I Getsemáne kertben hal:ilos gyOu6d!sekor (Ut 3, 21: 6. 
12: 9, 28-29: 22. 4 1-42). Tanítványait intelIc, hogy imklko~
ikban legyenek ü1hatntosak, kitartóak, ha 6$unlén be akarnak 
jutni ISlcn ofSÚg4ba. mert ,,kérjetek ú adatik. keressetek és ta
láltok, zörgesseaek és megnyittatik néktek" (ll 11 . 9-10). ImM
kowuk tartalm4ra •• .Miatyánkban" kaplaIc öfÖlttrvény(i péld". 
Az ókori és a középkori kereszténység vallúi életében u imád· 
koús sokban letért a J6zustól kapott IllmutatásrÓI. Jellemző vo
núa leu a b6beszédúség, a hosszadalmas ismételgetés. a nagy 
nyilv4nosság keresbe, tartalmában pedig egyre nagyobb tért 
nyert asajár: kedvcús, (elónyök kbtse. I csodákért való könyör· 
g~). I mások megbUntetéséért &; Ye~gUrt. I $IIj41 gyoule· 
m&t &; nyereség6n vlló foMpkod4s, jólkhet IZ ilyen im4k máz 
eiy4ltalM nem tükröm az im6dkoz.ásrol adati jhusi unftásokal 
& ~Idáklt, Az djkori felviligosult ~S liber4lis kerent~nys~i mM 
ir40yban tén le a j6zusi dtr61. Racionalista humaniwlusa nem 
trale már olyan m~lyen az imádkozás szükségét, és nem hiu 
olyan határorottaJl al. im4k eredm~nyc~g~ben. Az clmúlt ~v_ 
p'ud 121 mUlalIa. hogy nem csak az elvil,&iasodás térhódítása 
nagyarinyú, de 12 cgyenként magukat hívó kerepténynek val-
16knlil is csökken az imádkozás fonlOsdg4n1lk felismcrése. &; új
ra meg Iljra megújul6 gyakorlása. Az unitarizmus sem kivétel. &; 
ez a jelenség az unitárius keresztéllyek között is felismerhető. 
Ám abban scm lehet megítél&lloJc kivételes. hogy a vaU4s0s hit 
s:urep6nek: er6södésc lU Istenben való elmélyedés fokoúdt je. 
Icnti, amely elm~lyed~s nem valósulhat meg a lélckbő l faltad6 
im4dkozás ~lkul. Az im4dkozásnllk a vaJ.Iásos hitben központi 
nefcpe van. k nem juthatunk kapcsolatba Istennel. nem tudunk 
elmélyedni a vele való találkozásban, bizalomban és szeretetben 
imlidkoz.4s nélkül. 

lu imlidkoÚlra is érvényes, hogy miként maga a vallásos hit 
is, voltaképpen lilok. misztérium. amelyel nem lehet racionilisan 
megközelíteni. ~s kizárólag &;z...él'Yekkcl megmagyartzni. Az 
embcrio;ég tapasztalata jeID. hogy nemzedékr6l nem7,edékre min. 
dig im4dkoztak. egyszer(Ílm azklt., mert kapcsolatba aItIIrtnk ke. 
rülni a n4luk nagyobb. erósebb, tisztább örökös Valósággal, és ez 
I tény önmagában taJlúsftja az im4dkoz4s realitás4t azok súrná. 
ra. akik minden korban hitlek és hisznek egy Legtöbb Utezóben. 
akihez bizalommal fordulhatnak. akit61 szeretetet, megért&t, se. 
gfUégel vámatnak. aki lelki útmutaIÓjuk lehet. Az emben a társa. 
dalom, a természet gyakran hozhatja olyan helyzetbe. hogy kj . 
szolg4ltatonnllk. gyengéllck. elesennek éni mag4t. Testi vagy 
lelki bajok súlyos szenvedésekel okozhatnak magának az cmba. 
nek vagy azoknak, akfket ó szeret. akikér1 aggodalmat. kél5igbe
es&t érez. Az emberi gOllClolatokban. c$Clckedetekbcn sok eset. 
ben a bennUoJc Ih6 jó s"lindékot, összelaltOÚSt hittérbe szorítja 
12 ÖIlÚ:ll, a közöny, a szeretetlensé" ~$ lelküoJcet búntudat temeli 
ami t61 szeretnénk m~gsubadulni. b az volna az óhljunk. hog; 
cmbetWgUn~ a bcnnllnk é16 isteni. vOll;l;úhoz iguodjék. A Jéz.us. 
tól k~U mUlt.t\~n IZ em~ saJlit szlim4ra _ a napi kenyl!rell. 
vagyIS az élet napl reltételem kívül - semmit sem ktr, csak lelki 
adommyoklt, lsten onúgának megvaJósulú4t bennünk és kö. 
zöullnk. $Cg{ts~get • bún kísinéstvel szemben. és az clkövetett 
bCanök bocdnat't (l...k 11 . 2-4). Az ilycn Wtalmú befelé forduló 
imkikoús Jé"l:us intelmének megfelelőtn személyes, egyéni kap. 
C'IIolatot ke les az Aty6vll . "UVutallUl. ~Ivo llult lelki tallilkoúst. 

Az im'dkownak ma is cz az a1apvet6 ronn'ja. amelyet I közö,. 
ségi im'dkoús - jóUchct etTC is RlIWgünk van _ nem pótolhat, 
~ kUlönö$Cn nem helyeueslthCI a csak kifelé mutatott rituilis 
imamoodts. mfgha ebben is rejt6zhct őszinte benső it~ il. 

A vallisos hit ~s a ludomtnyon alapuló ismeretek mai vino. 
nyira m,," nem jeUem7li a szizad.rorduló idejének surnben'lIúa, 
és 1Z. lIkkor k~zöuük beC'llapou ajlÓk most.tOlTa kezdenek meg. 
nyflm. annak Jeleként, hogya tudominy fejlódésc nem veszi. 
lyezteti lU e~eti. jtzusi egYRC"riiségébcn értelmezett valli$os 
hitel és imádkozást, Ez ulÓbbiakra éppen a ~zusi egyn.etful!gek. 
IÓI való eh.oivolodás jelenthet súlyos vcsztlyekel. Hamisnak kell 
ít~ljUk azokat a szélesköNcn gyakoroli könyörgEscket, amelyek 
termésUli IÖl'Yények &vényesUlésnek meghhlsftiso1Ja, érv&lyte
lellltésére irl.nyulnak. A SÚfa1J;l\gol nem bUntetésként kU ldi lsten 
a IOldre. ~s az esó sem imlkikodslÓl fIlggfien ~rlr:czik meg úgy, 
ahogyan kérik. A vulkánok kitörése, földreogésck és tengeriralt 
$Cm ruggnek. nem fill11hetnek imák elmondás.it6l A minden. cm. 
beri életet befejcző halál sem iktatható ki mégoly kitartó im'val 
sem. Nem róható fel Istennek. ha ilyell im4k nem nyernek meg_ 
hallgattalA$t az Orökkévalónál. Az ilyen imák az lsten jósAgAnak, 
mindenhatóság40ak. igazs6g4nak te ljes emberi r~lre~r~n lIa· 
pulnak. Islen jós,&ának. mindenhat6dg40ak. igazs,&ma.k teljes 
emberi félreértésén alapulnak. Isten jós'&a ~ gondviscl6 szere. 
Iete az embert. az emberiségel egyre feljebb. lsten közel&e ve
zeti, lehelÓségeket nyújl Sl.ámára a tennésuli csapisok e16rejel. 
zéséhez. a védekezéshez és a követke;un~nyek ol'Yosl.isáhot. 
Igazs4gossága nem lehet szeméJyv4logató. márpedig a ké16 im9: 
rendszerint éppen eZI óhpjtanák. Az egyéni halilban nem az em· 
beri búnök mcgtorlAsát kell lássuk. hiszen a nemzedEkelr:: ü1and6 
v4ltAsI nélkül. vagyis 12 egyedek halála n~lkW az ~1c1, a tud" az 
erkölcs viltozatlan Rinten maradna, és nem Jqmctne egyTe ml' 
gasabb rokokra. A vallliso$ hit, az ebbő l faltad6 imidkow meg· 
adhatjp IZ elkerülhetetlen egyéni bajok, fájdalmak. szenved&ek 
és hal'l feletti meglXkélé$t. A vall4s0s emelkedettség magasabb 
fokM a minket körOlvev6 egyetemes t6l'YénysulÚségek klIllIlI 
talM még ioJcább érezheljllk a bens6séges imklkcnás szWulg&. 
hinen Istent nem ~Iel llnkön klvOl4l1óna.k. nem kfvotról behalOló 
hatalomnak érez.zilk. h4llCm bennllnk éló, halÓ, mag'val egyeJf· 
tcni altaro cr6nek. A tudománnyal egy4ltalill nem Utkö7li modem 
vallásol hit, és az ezt msllÓ imádkozás számunkra olyan szel· 
lemi·lclki bizonyosság me.snyilvinulása, amely minkel valami· 
kfppen öSRtkapcsoJ az OrökkEvaló terveivel. céljaival. Sd· 
munkra az evang~liumi UzeneC nem azt jeiD. hogy minek al. el· 
érésI!ben ~ megszerzésében kell rem~nykedjUnk. hanem hogy 12 
Örök.k~vaJólÓl kapolt életben milyenekk~ kell v4ljuolc, hogyan 
tudjuk magunkat IZ emberi tökéletesedés ótj'n - ha csak IÖred~
kesen is _ elóbbre &; el6bbre virmi. 

A jézusi ~Idát követve, a mi Aly4nk&ls:r.6lftjuk meg i'!l6n}:· 
ban. houá, mint Személyhu szólunk ~ m4skép~n nem IS lAt· 
juk ~rtelm~t imiioJcnak. Az imAdko:r.6 kcren~ny istentói vi~l.$2.~ 
is kap. ám nem úgy, hogy mennydörgéSb61. ~gu:ngésb61 halIjI ki 
hangját. és nem is angyalok adjAk ludt4ra lsten v4las:z", haMm 
ép~n au.al. hogy békét. csendet nyer Iclk~ben. és et a h.~lItalan 
vilasz jelzi a meghallgattatásL Az im':dk0~w mellnylt~uk uJ· 
vUn1r.et I$tcn el6u, aki meJhallgat minkct, lltkunkat IZlg?nlan 
mcg6r:zi ~I 1~Ik(jnkel megkönnyíti an~IkW, hOlY az emberi . u · 
bllds'gból fakadó dönt~eioJcér1 való fele16sséget átv.i1Jalni. és 
m~gis er6$ltve Istenbe vetett hitünket, bizalmuoJcat. 

Dr. Szt8n lcóczy ZoH'n 

UNITÁRIUS áET !i 



Kereszténységet az új Európában 
Im "'l"Ill5 9-h, U.)'1!n dmtl~t ,~,Idu:cU kUII(C«:Iw:i' •• MI' 

lY" MII,-bt.:ll A"'d~,", •• "F1lt'1.inrlt NI"'''~JNI MIVJtn<d.o!)' VI_ 
'~I!f'di Ullt\p&iU'UII ut'l! U 11141 "m,",odik hlL<Qnl6 t~nl~d kO:)Il · 
(I!tl'-nci. 1'011 u ehndl' Ut hÓn_ll lefu'1!A.~1 allllt . A knltlllbö~ ,,~. 
pdUl»'ok I'-Iknm. b lilik IlUOllkS kics CIII"" \'olt "ko!t konrerc.Ie; . , ..... 

L'*I~,1k tCQWelmc i~ ~nddtctbo IlCm Clliflli nl~K, hogy • 
\'I'ndkt'vll l érdcl:etI cl6l1lUokbdl é~ vi l,{ld!Ó1 tokI' ;dÚ~ek, 116· 
hAr\)' ,01\d01l101 &7.onbt.n $tt~tn& dmoodani, 
Mpkl}\~ 1_. vit'ahlril q,fthl.ilnk •• Mllv6rt;C!1i Ákllt~mi. 

etlnOh. rövid Es fIlIpptm bcv,,-))et611!~n • Iét k~~t vdelle fd. 
ét lelic relll!tdoSvoS la cBYell:'I1ICl1 kere.q,tl!ny ucrctctI!QI\(JoI~tot. 
Mlel)' riSlld minden fdfQgMI. é. 1M!C$1II minden mQvc!s:zi ér1i!kct. 
MdilJ FM'ttC nlGvd6d~i mininter bcvCUl6 Ill"vlli $lmn! btvin 
kirill' u.ul l ténllyd. holY. mlllJYlUÚiOt II kl'-lUll&lyda dtiÚll 
le!'dlC. EUI'ÓJM mdlell kÖ,e!OllC d sordl, l, ebben' 10rJoon 
mindig scgft6 b Clö~ftG cn'i yo ll a kCI\'..~1.C~ lIy~éi. SlaM Fmrw:, 
••. T'vl.'ok" föv...,kw.l6,ic. eg)' CluÓjllli ueltemi kUlk~p IICgftsé. 
Il!yd igydfu:ell uok.' • pol.iltYumokll, ~lII.olni, lunelyeke' • 
k~l,rnY~1 jelel,1 • koru.üok be ll. ernberek fejl6d&~bw . 
PIlstdndi Gha,. Mlivbletj Akl(\~mi~ IIIdnOke. lU. irudnlorn ol· 
d.l4ról v; I,&AOII. meg. k~rdést. HI,/lI' Htl/in,. u, liurop.!l; Proles· 
tMs Sl,.IbAlkgyd('t" AlelnOke, Jttx:iológu$, I U!.m'YII kapesol"t. 
!WI fdmailll fOll lmllklt littlh.ll. vililao, b 'ttdcinthcl6 m6· 
don. 7'mnyj I:.i lt 7.enenen . .'i, • ko1073Y4ti cudem 11J1ArJ, hQhl.l · 
mu n.inté7jlbl'n fog l QII~ OSS1,G ~ l ene b AZ egyh'", történet; k~p . 
CIOlat~l. E16ftdúm. m~g yisu,térek. /-;ric!! KUSJbtlCh. Aun.tria 
hclnklM':li nagykOvde, ,rd1lJOlilikus J7.cméye] ~rt~kello 1\1. egy· 
hit b K01.q,.Europ. viszony" tt 1chel6s,cgeil. némi ~$limi~t. 
alftphlUl&glll. és ti~1.t d J7.ép nlllg}'lUdllgllt Pcs~Óm;1.Il1UdnRk nl!
h&ny ,ooool.la: mlli~ I kcr<:Ii'I.H!.lIy5~g is dldgl)lln YQn, rnn8~ ' 
nllk KOzq,·Europ1nnk • halni il yil_Ih.t6k, • y'lúg Gs5'leuro. 
p.!li. & n('tn csllk I komrnunislll me kl)yet.l:e1.ménye. E'6I1dil~MRk 

Yoi,J6 kk~n8bc v.onblln IQ,h(y va ll , bftYI .1>1)1111. hol}' • kt 
len.~n)"'~, lolljut • y"""on, & be folli_ 10lten; _ tuut"''', II . 
.onld kövc lkO!l. tct~ckm j lllOIl fil"hllt'l' nusd onlt'k IIlkftnccl1'r 
_I~IIO' elcnrléucl fe ll túvft n kefc~/.lin,)'.61! lJ01,it(V ~u ll ~t U\lrdp~ 
rörl~"elmé~n. V~iUI TIlI'nd lir"" ctlYetcrnl lftnllr lle''1.cenyl VIII 
I"'~ költcménydm ~vClve ~rdkdtel1o "nnu" kOI1l1.U I\lIk I ko> 
restl~ny jclenlöl~ldl MI\iY.rI)r$l .... '. nhY<l, AI e,ya e!6Id,.,k 
"lRlI IOb~n i. elunkOl1d:. rgy Ciyurk/}\'jll Tiw rró mll}l1 ~rt~kCl 
IItll1(k)l~tlJk~1 U , elnöklésc ninI! cthMlJlOUnkho~~ A 'I:'I'J,.d1 N,. 
ntf'.fA"llrly 1~1\'(fn monOOtt" ol. röYid<:n & t(lmOn:n IlJS'f.dolJ''''vI • 
konfCTCncill jcl<:nl6$~g~l . 

Nem It. eiyhrb.llm klllUöujeklnt yoltllm jelen _ konf<:n:rI(:IAn. 
hnnem Mlemétyu nloghrW:lltkln1. Nem l~ t<:l1léhcm. hogy IX 11n. 
..lcgki.ebb történelmi etIYhb .... 117, un;l,nul. ogy' lInl'n nób_ k 
rUlhel. Kdkm<:llell e",lódll1tn. A kunf<:renci. I'lcJkme Okumcn;. 
kus YQ tt. l<:h'l minden kCl'Im.lrny <:gyh'1.I1 li~lle16. Br, mllll~l . 
nott Ibb61 ;,. hogy !IZ OU1.ejUYetcJt ~'Kbbé ICY6 Koodly Zolt'" 
Kóru,i1kol" .JUbitnlll LeAn.,yhrn" \lIn~ofAn II 1.50, Oenfi uohllr 
b fdcscndlltl, S hllM CIU\<:k Inel1<:nln<:k kO$"/.;)nh<:16 • k<:lIem<:l 
C$l16dilrom. Mú P4.rk4mU Cid:(I 111. el,6 dö"d45bitn i. nlcg<:ml(. 
lelle D/hid FfJrrnOO. 7'fJrinyi ElltI IlJtjAtlti:l. lVilnlllln _ ~mely lU. 

crd~lyi rnll&)'n.1'lI1Ig kerCl'l:lényi zen6j~t Y~rol1n rd /I l<:lId~ eml4-
k<:ktöJ lIlIpjainldl - l'inlel<:ll<:1I & ~rtt!keJI'CI méllnttll IU, IIII;I'"\U 
elytlrb.i tenél, D(I~'id Ftnnc tn<:ké'őlll kUl1Inbll.t.6 t!n<:kcJkOny. 
Yeken 1o:<:lal.llll lrolai Mdr'(}I1 mUllkúdl'ig. A hUl,d.nÓld$ok 
~orill1 111I\8Nn i~ elmondtlm ~z ullitAriu8 fdfogil,un1o:nt 111. lIlYh' . 
uk ~lcrcl'érl5ll1z tlctbcn é. II jöY6 fcléllftt!5ébcn, Kcdv~ megle
pel&<:mrc SlIllka MagduJnlI. SUllkl Géll ldnya .• m(jYttlet ol. 
d, tVóllellc uiYan<:l.t. bllu.kén cmlr!Ye un;t'"u. vOl l't. 

T~14Jl még Nutyit emlAcnék. hoSY /I konrcrcnci4vRI I" lhul.n. 
mO$rul KI}IU)~ H6IH!rf grnfikusmllYttz ki'lJ rt'~n i. 14th"16 yolt 
nmit S:ab6 Lii/fi m(jvb~.ctIOl1ént!5l. nyitott meg. • 

Száll J i nol 

hAm n6PéI a JltÓI4ci'k belogadWra, a MtISI
. ·vtWs tlangulaIl foko.z6dAsáJa. KClI6n6s· 
k4pp GalileAI, -",ua il~4nek '" mlik0d6s6-
MIlC meghalru-ozt! u.~I &r9J J81lemell8 8l a 
azemJélatm6d. 

tJOYiII'Iis nem tlg~erfKtn vallésOl /Utot, na. 
nem a k01s6 ha! 8I6Il tllWlásl, "'0&6 
lokon a rwHT1Z1I11 megmaradási jelinltlll8 _ zal· 
dóség azámMa. EbbefI llyOkeftlllk az 1lI16r6 
Me.,l .. - érltlIl'IItlzét ls. 

6 UN ITÁR IUS aST 

A mO nagy er6nY8. hogy IlKl6je Mn4/yfIIJ 
lud6GI ponlOS~oat, tArgyilagossaggal kulalia 
fil a Jézus tl814f9. mOk6dósére uca16 fOfTáso. 
kal. Szi'lltl ~ alA veszi az aGaIokaI, iI~ 
Ilulallan loo6skritikéYal vltsgAIIa meg, hogy 
IÖI14ntl1itlg h~IlIes, tlS8Il9g késObb! koroknaJ( 
-Uzus SZtlmély4hel kaPeSO/I adatairól van-e 
azt!. Ennek a koneepcl6nak megl9l&l6&n a 
k6nyv .~tlI. rendk..-Ol viIAgos, állQltJnlh&
t6. A mliYllt l6bb .)I&rt' aII\oIja. Eztlk 6MI6 
6tttlktlzW, a IArijykÖIMz IMIIlÓ tlJdo. 
mAnyos lonlisol<ra Yalt! ulalbaal. 

A 

A mO k4ptlt n~ arról ls, hogy Jan. ma· 
gatartása, C$9ll1ktldollll, tanlAsal mik4nl vál· 
hBlltlk 8 Mgy vil~allas, 8 kmeuténys6g 
mtlgl&ftlmt6fév4. EbbrNl • loIyamatban -Uzus 
!egMltllgW houAl8l1Ozó!, tMIYéreI, tantv .. 
nyal II IllI1ámOOM mlaztériuménak lanUikénI 
ét tllkOCotaltllJjekénl huUatJt\k III a reménység 
magvai! a megvAllt\st, a mennyei birodalma! 
s6vAlgó liIk&Ioben, S bAl a korabeIlzsidóúg 
k6r~ szém04lav6 knsllénV k6z6sdgalt 
nam j61talt "1111, Krisztus ueIJeml 6rebéga. 
l16rtlg lilozótia lIondollllisilllévnl gazdagodva, 
a római birodalom pog'nystl.gilban laIM halló 
fülglue, és a mArtiromsJgot Js Yá/bIÓ k6w4ök· 
~. 

A 8l&fzO megéllaptásalvat, k6v91k6ZI91é· 
saivot tlIJytlI lehtlI érteni, I'agy viIAba lehel 
8lilnl azokkal. ValAst6fténMzek, teológusok 
bizonyára megii!llék vagy meg la t",ik ezl. 
Kétséglelen azonban, hogy llkiklll twtl5ztény 
múRunk 16fté",wl érdllkelntlk, azok újsZtlrtJ 
mtllJvilégUsban lsmOOt9dtl9lnak mtlg kétazllt' 
é'M h~Onk. !I(lIIdoII\od&$unk, IwHírink lortA· 
salva! 8 könyv torg81Asa k6zben. Ezérl _ 
lom Jó azt.w! olol\<M4sra. 

Dr. t.6 rlnCl Ern!!!n j 
Kelemen Ildikó 
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