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akol. Enni!k aa Molnak ÖSU@S jnhsinr. t'g,,'\"" pÁSdOf vis!!1 gondot.
'. AI. lIk>.n : a mi ö riJ.ő páutornuk. Gyöllyiiriiság@jJ ás kies bol~'\!n legultot minket, a. Ö melojánok
':t' juhait. O!.ak inhmio k\!ll s Uli öutönös óUléSi!el mel.;;árt;jiik, _mit p!U'auCliiol. Ei i!llgmtl'-Iwosk..'<lünk lll.!ki.
Nincs t~bb olyau p:: ukar, llliDt a wi páutorunk. Még II uy!\jtól elbogánoit, t~\'"eteg birhyut is
o'
.fclkt'.l\1fII,I, hogy a :il!1ját \"~tébe kéuakarn ne rohanjon. ~ ha már elfáradt a hossl!n bujdM.<Ísoon
a gyenge l:i.bs.i már·m:ir össa:BrOshduáuak, vállára l'eui és uagy örömme1 l'ini hasa .. • Haaa. hogr
li. többiek ill, uik bizton~ban l"ohak, lIeru a toJl'aj, SIllll II b..rkas uam fenyeg6ttll öket, ;:og.,·iiti, firUl·
jllD ....k Vel ..... u egm Nyájnsk atyai Pl-iutort'i.l"al. Oh, holdog A.kol. boldog dag I M el ~'ik c.aill:.gou
nUM magadnak tanyi; ? Mert mi clak 6.1mainkbau hittuuk Mgedet : Egy akol ti! egy pduto.r . ..
!:=s a l'iJig eg óri11ai nagy akol. Sok'lok: ajtó. ablak, nyihis, rH nm rsjta. S mindeniken
• kitetiutn vl.ujuk ams jó pántQrl>, akit. az s.hai ("T(Uld"ise.lö lclruhb
s saját ki'pmasán.I, akinnk
átadja a maga pi\s.dorbotját. hogy tID't'lges<St! 'IU. ö nyáját. 11 juhokat, mint. a kecskéket. egyuoll
szeretettel, megé.rtó le.1ekhl. És II p1\u.tor meg ii jött. lU idó teljeuégéoon. Nem áluuu otl .. n~Ul
'"
bolorkáln ~ megtéxeuha igyekea-eU. bejutni a .. akolba. boJ:.Y wl'gitmerje as 6 jllhait~ h:mem s rŰS)too :
minde.aill::ünknek s Uil"6 táján. Megl4ttuk és megis.wertltk öt. A..6ta folyton előttÜnk: jÁr jó példa:
, .l!d4ual. HaJ,ljllk 301 ö un"át, amint nel'iink:Öll neve. és wi tö\'tltji.lk őt.
k inteuie kell I nu
di.:lda1mllS énéucl meg6.rljü~. :unit parancsol. ~ üagedelmeshtmllk neki. Nincs több alpw p:1UtOf.
miDt a Illi pántol'tlnk. lUnilmn Confuciusnak -biriá.k, lndiáb:m h'uddhdnak. A,ábi:i.bsu ,lioba:
wedDi!k. ~inai puntájában _ M Ó1l'.i.Uek: . .\ Zl!ndan~s.ta tükiirébeu _
Zol'O.'lste.roek. .! b.~t.hleb~ml
CIlill8go1 éjuakiban pedig _ Jé.aus.oak. É s 6 az Ó Belit adJa a juhokétI, hOBY bő\'elkedltlllk AJ; ó
.

&

h81A.h\b.'Ul.

•

Ra a "ilAg l"gy 6ri:\&i nagy akol. Benne kicaiu\" karim ~ mi hallánk. ~ m~.g t isi.'bb. I&:a
II mi uuitarilUl ..!.nyauelltl"gyhbuuk. B eh eu.uyolcvao",;er juhrs nem il tell Olyli~
n~&r go~d \"li!t!le.s.
k.idlt h8 miudw jnb iil.Q1eri a W3gll Eás:r.t nnH ~.s a páSdOf is esmiri lU Ö juh:ut. ln II p:loIGW~~
jól van dolp, mert,. a. juhok 1l!agni: is vIgy:u.oai: egxik ft nllbikrs.. Ba "eué.ly! irtlllue~,. hog)'bll to.lnJ
Yl.Ig)' farkas. vagy epen fllrkasb6rbt'l tilttiaött bántn)' k:öIeledik, csak ÖUlIe.t1ugj:lk:1 r"J!lket. de U~~I
rohaoDak hanyat.homlok II Yeuetlruewbe, bliu('w egys~ lrotltot kCI}e:I\'~, áJl~mtt dlüu'- II l11ua/ i).
nak, a kisénóuek és a lelkek oa.,g,y keriMjéuek ! . . . Eit,· likol és ('gy p:udor . . .
~ ,
.
I
II
. .
-'5'.
k: }O~Jóuef
k inC!!~ Ko OP"lIr
yan akalaak p:\uto ~ II Wl uereh@ lluteU, puspökiin, eronca
.• '
- ~ki 9 1 an'l!
rr
vimÁbau. ahol li napokban két. o.ruág uhe dobban i'gybc, éltl'~ .. e út, am :1 JO p.'bato ,
: h .'
drAgs életét Rdts bi lsten kl"""elméból ad,· .'1 tud.bbm i!l _ :n utol
lahelltlüg aar.ő ...JIl ,lU.ert.
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hogyan inditsuk el Im6:nJYII IOIt.lé.

George Fax.

(ftllemrojz - William PtnnJ
Ime 'gy ember, akii az Isttn minden nlppe/~j6val me(!dldotl. Megér/6 lélek, aki lnldt a
tlJdsok szivibe is tud uralkodni lJnmaga felett.
KOIs6 alakja eeysrerD, de lelAi vildga m~ly
is vonzó mint azok/, akikt! val6ban [J/en mag«
kij/döfi, ;\ho/lY a s:owálatban (Of/lo/tJdlk, nln($
abban semmi mesterktlt vonds. Igazail, amiket
naglIbátran hirdet, nem vegyfIl tmbtri b(Jlcst/~
kedi s hitet6-beszédivd. Mint embtr és prhllkdtor,
senkit nem uttinoz. Ertdell a maga nemében.
Otthonos a Szentirds magyarázatdban ".
Behatol a dolgok mé/y;'re is onnan merq mindnyájunk vl~aszlalásdra és épnIelére IgaZI tanu/sdgol, me~nyul!lat6, sztnl harmónldt. Amikor pedig
imádkozik, alakja megnö, arca sugárzik, mint
azoké, akiket boldogit és fl/ emel a~ lJrtJk Isteni
jelenlét. Nem is láltam soha senkll, aki olyan
bl/zgon tudott volna imádkozni, mini éppen 6.
IsmerIt nz Istent és bizonyságot tttt rófa, mint
aki az Úrnak ktJzvetlen kDzeliben ilt. Aki a
szenItk szentje eMtt dll, az tudja csak, mi az
ieazi vallásosság, mi az igazi Istenfilelem.
Ilyen harm6nikus az ó élete ls. Olyan szelid,
nyugodl is eJMedelt, mint akinek rendben van a
lelkIIsmere/e. OrlJm is nveresil! az ó tdrsasdgdban
lenni ; mert szellemi lekinfilydb6/ ntm állit korlálol f} nmaga és embertársai közé. Mig Q rosszat
is sure!ó riszvitte/ dorgálja és toretme majdnem határialan. Ir,ea(mas szamalltdnus. Megbocsdt még az ellenségnek is. Senkit nem sért. Az
elveit rosszért lóval fizet vluza.
'
..
Százan és ezren tehetnek tanuságot az ó
elókeló szelleme és emberséges modora mellett,
akik ve/em egyBIt tisztelik é! szeretik 6t, soha
el nem mll16 tiszta suretettel. Valóban tlmond·
hatom, hogy a Teremtó rajla kivdItképpen me/!dicsöitelte a maga képél. Alakjdt lepleZItlen isteni fen ség sugározza be ; de ó tzzel soha vissza
nem éf, meri az Anya!Zentegyhdzban viselt ve4
zéri Ilntit mindig krisztud szel/dséggtl, IJnmir,~ékletlel es mélységes alázattal lölll bé • . .
Ecce Homo.
p, b.

=============

Ti azért igy imádkozzatok.
M;;ité 6 rész 9-13 veu·

Miatyank, ki valn" a meny~
nyelr.ben, nenfellessék meg

• Te neved, Jöjjön el •..
mindör ökké amen.
. Milyen régen tanultunkl mi imádkoznI.
tm1uen szerencsétlenség rojtunk, hogy azt is tanulnunk kell. Megszegllenit ft legkisebb , vizér vngy

Es

csermely , mely fi forr ás vi zéből megindul , folydogál
~ 11~"~ kell ,'fmulnio, hogy lépjen, cmrre s hogyHn
gö,.duljön vlzcsepp jeill. Lefelé vezet uz út - erre
folyik, I\z ember Imiliának forrás,a li lélek milyen
régen buzog már és mi mégsem b.ldjuk merre s

,
pedig adva van irt :

,
,
\

Amióta mcg"'nrtott imádkozni Anlf6nk.' kinek
ráncos keze, 45% hajo valahOl, mlnt 'egy s~nf
tilok II föld e1n.tt talán porlásnak 'b ' Indult m~t
amióta öss%t!fogta kis 9'jCrmekkeznnket tlz ' övtlx!~
'8b~ lB puJla. meleg 8n9fti ~ s ha lelgywtak
~Ie az égen , lI csiJIogok\ kis 6Q1(ul1k szél~ '{i\~
elkezdte : M,oiatyAnk ki v,agy o mennyekben . .. s ml
sc.lyplt6 szóval botoduUtunk áklmrp vág1JÓ lela\lkada s~rnmel utat\u : Mi AhJlilk .. .
Oh, azóta elfeledtfink' imMko znl ~
M~rl minden rossz szokásunkal megll,h~lk .
dc ezt 'oz egtJ jó' szo~sun1\ot - amit édeS MYBnk
szil'c szótt oz 4:1etünkbe - mint egy selyems~(st,
fakll!!1! e.ngedtük s eguszer ell\agylllk. "Kinek 520ldása ma imádkozni? Ugy. ahogyan kell 'éS aho- "

mOl)d lh
el naponto legnliJbb egyszor e.zt ar hoát; ami.
ft mindelllVlpi kenyeret is biztosltja aszta\unna?
gy811 egyednt lehet igazán imédltOzni? KI

V89'J ,azt YtVjátok, hogy a z imádságot is más ve"
gene el he lye"etck? Ké'rnl ncm 'alt)n"tok', d'C: k'l P'
ni igen ?!
..
'.,
Kedves Testvéreim. Jézus sok' mindenre tanl- ~
tott bennünket. amit mi nemtsak nem tsnultuhk
meg, de egyliltalán nem is akarunk ' meg1.anulnl ,·~
M egtenni pedi9' még keve~ . Ezek kOZött ,Pedig '
a lenkisebti 8~ , ho91J Ieg8Já'bb imédko2zuhkt
•
Fájdalommal kellett tudomásul vennem, 'h'oqy :
sok kis g!jC-'rme'k, aki elószl5, le pi 'át M is\(Q~ kO, szö'b2t s cl6szö1r ielenik m:~ vallfist,!lni órán, nem
tudjn még a Mi Atyánk imát sem. Umf látszik' ft
s;$llé.k scm Imádkoztak. Rábizták ,8 papra. ~ajd
. 6 m2gtanitttl. €s IUl ~z~n m~h'al to gyC:\'ek ki fogja megtanhlni s fide csi1inge.I~, meg- megbotló hangon imádkozni este ,. .. szenteltessék
meg
,
. ,, ! '
.;"
a Te neved . . ,
.
leldcslnye1h'e.ttk az imat sokan, de tudJ6tok,
mCQ, nki ,llen; im'lidkozik, '!IZ Ilgy látszik nem ~1!It ~
sz.6bn '8111\nl oz Is tennel. Ho.gy vá'rja ,hát,. hOgy !~ten is beszéljen hozzá, szóbo álljon vele. 8f.!I1kb~ ,
6 clkerüll? I Hejh pedig emberek, ha 'ti látn)ttok' ~\l
egtJs;ú~r eqtJ imádkoZÓ család' ,omi~, &'1IilOO' ,otthon
este vngy reggel, deiben vagy délután osszebltl: •
n'8k ,n kicsii{ .és nÓJ'yok mel~n s ' aA:cá~: ? ,~Id~
rc: fo rditva, ,alázattal imúba .k'ezd az apo V8~ O,~~
' ho l átnátok' után,6" liogy mi1!JC11 k2vés gontli
él, 6~ sokot imádko7.ik·, hogy re.b~nn'ekl lel 1'1 , b8~
jo.'k', mint ft , reli jesztett fekete Vllir,t\ser~" ó~ ha
látná tok '-":" t'I is imádkozn 'átok. Nem sd:mr.:lr~tek.
mml sok helyen szégyelnek', lia '?irto 1<8pní!~ ~J{et;
SZ.(:glle111i ft rrt;ai emlJe'r, mint1l8 rosszat t~tt volt1a'
Ha ....a1ta kapják ez imMkozos~n,. e!r~Slelli
!meg át, minth1l. lop8s011 érték volna. Tud )lItok 1I1t.g
pedig, hogy eletetekben szebbet s jobb,a! nem' ,teh'cttclt, m'i nt ha im'ádk~ztok': .MI }\tY~1'1k, ki JI
mennyekben vagy.. .
,•
:t
'
li!l'M""t ez 8Z Jm'é<ts'ág ~aió, '!Z .de~oge~
jóje ; erős és biztos, m~rt ,e. vil'tagGk le~ls6 'Mcst<') re lkészit:ctte. Haló' ,8Z im'áds'ág, me.l.y~n Tlet? bo. ,
rul fel életed s lelkftd cgyensulya soha. Tuo)8tok
ml 81. ,jm'ádség? Nagy, hftltalos ~Iy sa:ak'a,dék

!ct

,
\

\
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lott tgy keske'ny patIó, hid. Nincs mésutt átjárá9.
tsak' .itt • imádságok hidjan., ft röldrőJ az égbe<.

Tud"Játok

mi az imádság? 1\ legszentebb enek.

e leggyO.nyörubb vers. pmit legszebben kis gyermeked .. d elmond~ . Me{1 nem ~\lalja.
. Emben);, ha s.e mmlt nem tudtok., csak imád·
kozrii sztvból. lelni senki ~ sem mulha l b.ld ás b~l .
Ha ' semmlb!l:t ttincsen, ('$,ak egy imáds ágot hO'rd' d SZfvfl!fekl»1l , g,m1,,~ak -vagytok · 8 milliil;r"1Io5O'iI,; mert Jd . imádkozik, összekö ttetésben él
8 .Miltdcruieg · UráVl8I. S bármennyit használtak
n~* belőle, m.indig annyi -marad, amennyi eddig volt. Igy hát min dig gazdlllJ. aKi imádkozik.
Csak' i(zt az egy .inUit mo,n djátok el mJnd~ mit
jézUs'. tanitott Ti pedig testv&eim igy imádkozzatok :

.M.I

A".",,,: -1s'ea~Mk _Id agy a

",,"P'F "* • eg

ii*

n.k~

a te ueved. ADdott légy
akihe:z képest fOldi ,apáink ~ 4,rnyekhoz hasonlók s . mégis ha rájuk gondolunk, )óságos 8t'C8ra
apanki;&k: itityánknak. fsrlKlI kczeil«e. melyekkel
érettü.nk dolgoztak. meleg sriveikre. melyekkel szerettek. ha ráj uk gondolunk. földi apáinkrQ. meg•
!!\gyuJ
II szivünk s áldjuk 6 ke t szazszo r - óh
legy ákio tt Atyank, ·ki a mennyekben vagy. Erre
gonaotjatok. miko r kimond j3to k. Mi Aty ánk';
n~ny ben . A menny nincsen tá vol. Itt van közelünkben. szNünk közepeben. ott ahol szere tünk.
M~t az Atya neve
m ás. mint : S zerete t. E~rt
leg,uet\ 84t0tt ... s szenteltess01: lf,am meg S Te
sl'OQt. ·,neved.
, .'fIa,. .el I Te .sz"god Ez a mi álmunk. 8
Te QTu'ágnd : II .Béke ors.z~: A Béke világa.
A ~ élete. A béke boJdogs~. A béke csen· '
ck>'séwJe. A bMe szelidségie. A béke. jósáQ1t A h~
r ag~..ait szomSZléds6g. A nem irigy rokonslig!. A
mltj€ltó házasság. A · há boru .nélküli föld'. A szio• '~beo' k.ötött békesség. Ezekt itns ijkozzatok :
J6jjO.J1 el a Te ohzitJod ~ tfbban : Legyen meg
• Te 0-, Tod. Ezt nem -értjük Uram . .Mert a Te
akA,r.@ tod más, mint a mienk. A Te akaratod a jó'.
sig, a . lt\ienk fl rossz aka·rat. A Te akaratod a se~
gites, a mienk :8 kö nyöttelenseg. A Te ak'aratod
tisz tal(!~küseg, p mienk csak testi tisztaság. A Te
. , t o d II boldOgs8g • mid&. ágy. 'il ' .1 a me• •
beo \L. A mi 8Iyft1unk, aka, a földön vagyunk
skin ..a me nnyben · leszilnk a z, hogy boldogta1anna
II!.gy~ II helyet is, .ahol é lünlC. Nekünk fáj ,p
T<: 8k,I!fIl\.od. Pedig azirt fájdalmas a z életünll
is. "m.:.f. fdkozzatok boldogf,a.'1!Jn emberek : legye n
m~:g a Te ~!ltod.
1\ 1111 wl,.1?r:1I11p1 keayerilDket add meg ae~.. ~L Kdrjük .. s Tc ké rés nel1dü is ,-neg:.,doö.
«zett kériük. rm:rt ibesek vagyunk és enni ,IlkfJr~unll:. S clfek!dJUk.. hogy a ke nyer csak azcrt
uo!g"il)ja ~tünket. hogy a test föI'dle I~en
nnnak fl- va'rl\gt"!pk, amelynek lé lek a ne ve. Te
esekl a ~r t s ~ r1. adtad 8 kenye re t, aki .a
I~~cte 900dol akkOr is. mikor muló teste i táp·
IAIJ8. .!(bnt .8 kt"r.tesz öntözi virégfa i földjét : eteI.
tt'al ug~ szo%jbl testüok tá pIaIásAra. hogy meg
ne halpn a {ak'nnk kEtt}e. ~em nyil;Wn'n1l
benN! az egi virJ!tlok, a szere tet és Jóság vi-

bm,

-oem

3

,rbtg~. ~s. mi erdemt~ek'. 'óh mennyien hafIlp unk !1undennap .az aldastte.:. 11 Te kezed adta .k·~,i.1yerbe mosd8.1l,an .szlijja .. Atkozódva es kact(Iv~. Eg!!. .k~Iy{1rböl eszunk urjBlll . m;n\ 11 tesl_
v~r es, ,1lZ"€rt m~t eg!-!.ilt ~a-g!Jobb.at tö rl rh~_
na:k. ~?te . agyoO\·e:t"IUk erte. Nem eruemel)uk
mtg meg. a <k.~nye.,.et sem es Te. me3 lKIod.
l~a n~ IS k4r.Jük: add meg ,a mi mindcrlrlli.Ji
kt:nyetunke\, 'Mert Te Aty'lmk jó vagy e.. irgal m~ s .v~y. 8oc$ásd meg< a n:J.
vilkalnkel
Ezt ~~ ~se.k iigy me.:jük kerni, meri szi~d
boCS8Jtói. M.'l!trt Atyank ,vagy es sze re t:iz. Csak
~Iég_ legtJ ?" irgalmad ,ah hoz a sok bunhöz, wnely
e le ~nkhöz ta pad . Az e l ső I ~a.zug szótól. IIn1it
meg gyer~k korun k ban elósször kiejtett i1rtatltUl
kis ajku nk. egy élei hazuQ.Ságá ! óh bocs~sd meg
~l~ künk , .amiItt ml is megbocsatunk lt;!.-eUibüuk
~ Ezt fogad juk Atyán k. ~ is eu.~esI>Z~.
azokat •.,akik vét kez~ek elle~ül1k , alfik lIl"2gtl;into ttak es ~"gIllolld J u k nekik, Ihogy nrdf nem
hft,8(1S2JUnk. csak Te bocsásd meg nekünk. amil
I.:lIloortlirstlil1k, ö nmagunk s ellened ve t eltűn~
If bogn,rért amit eJtapostunk. fl virágért mit le_'
sza.IUto ttu nk s kal.apullkba tüztiink, azér t is bo ~
cs'áSs meg .
HO~J1J p€dig ne essünk ujra bűnbe vissza.
$Zahadils rDegJ m:; nket ;) gonosztól . .Mert II gonosz .kisér t. minél jobbak leszünk annál er,,}.; eb~
be n a sa,rkunkqa ·lep. mint egtJ mérges k :~!ló.
Az a sok 19onoszsag. amit libY hO'rdozlIllk Il\!l,bunkhan, mint egy ra ktár golyó t. .e(llelyel lelgunk ban. ~nt 0'JY 'u;~r golyót. a""e:tyehel~
k"UnkJ ,nyugalm á t megölhetjük . •az a sok,, (moszság. ami folyto.n csábit. hizel gő sz.av~ko.I . dacos
hlf.;aggrt. szcgé:nysé;mel. gazdagsággal kisert.
hogy e lh agy juk ,a becsületes életet. hogy megcsaljuk magunk,af s elh'lÍJyjunk téged Atyánk. hogy
~ ~m ád kozzu ll k s ne keressünk TCged. a z ig.llZsligo t. 8 jóságot es szeretetet. A gonoszság.
a;. Ely fo ly to n ~kisi (.. t s fger ilNlhyh~Jeke t . rruünklt. er ~ Ugj8 ()td' meg eZ(! .8~~llZl2S" ZS,:'l ((O h V1Jgtjt' (I~
nem tudod, akkor m.ag.a dat, a go noszs~g. amelu
a rr,6. csüPi!. hogy 6. becsület ma nem dj\'al •. I.I1::rt
!lern .hoz penzt. A go nosz, amely k,~ (.D1". ha k leJ! I~ k
a te r~8d :nev.e!. a go noszs·«g. amely hamis l{ ullUJ"a~
val r,ak}a meg ~yunkat s kifesti arcunkat. a j1O~
nos.zsig. amclu ál (lrcot kö tött Iellolnk JtrC3 lp,
hOgy fe l ne isme rjek s ~ kötel ező udv.flr i'~~
kodlisl. kedveskedest mo.ndat ,e-jkunkk.a1• megleveszt milldenktl. a gonoszs8g. ,amely - Is len hozott kedves.em _ mel köszönti 8zt. akii II po ~ol .
ba k ivm... A gonoszság, tIfllely ezl
eg2sz
sz<:r~ucsetlen elei ünket teremtette. óli ellol a ke~
g ye tle n ember; gonoszságtól szablJdits meg Uram,
hogy , n~ vigyell a ldséíiésbe. AU ol~n . gyen
gék \'ftQUll uk II jó ra. hOQlJ C'Sa~ Te _szal:whtha~z
illEg minde n go nosztól. kIVül es belul. mert . T ed
a IMljoo<:nség. ez ti nag!! orszng s benne ~IIlden
O'rSz8g. Tied. egyedül Tied az ti boldog lCleko~~
szlig. a JOenuyo'l!;zág. .annak .mind~ n . halalma es
minden dlcsós~ most ls. ammt a T.ed volt d d ig es T,Ied Jeu ~ . . .
.
Ilyen .rö \'jd idq: alatt elm ond~l a zt, hogy

me;

a.:

e.

'Ir
mi

-

UNITKRIUS ÉRTESIl'O

-

.Mlul!Jlirlk iUIIU.Hvr nCIII lehel. Dc. Ilogy
~llll , \~kik elmondtuk s cJmoudjilk nem tud Jl'lkI,
lilit lkell ~~ni vele:; 8z1 tudom OIH ~UII. r., ~c.~ t hlD,lIgntlw!! h09!Jutl hu fldkU"::';::,JII. i'l 1I1 ~:..u sd . ~~ 11.l 111'-9·
VOll SUli l\ig!J'!~uck mll i~ iIlMdko zzuk . . S eg!}
' ó ' ~p is W'bb orzcs sel lIIoudJfl. 1I1Lu t
IIlTadku :.c
uti
.
llhogy durilljúk I.:g y-cg.!.! templom ''fl IS.
.
J\ z 4r,i iUl/w'!l cglJcl.lcl Ilem IS kell IllIádkOZ-liOlok.. l\ /It~rc tlZ cwbc rn t! k s ~nk sé gc v,ttu, üti!
lI\ind belinc Vll'I. J{clI!l~Y. b6kcss~9, sl!~rclcl, 00VllU II

l'SI~\HJ I po régi LlIillr~ e s IIIcg~tSOjIÓ S~ IV és IsIC~l
v(ld(:!IllC II lelki k:~r ellcll. Egyéb nil r cll luéy
ucktck? I\rUI1!JlulIl:, kö vcsgUL1rú. scl!Jcmruhu ?
His2: II eltelik 3000 he l. ez IlUlvutl csz l clldő s 111 (11
II po..rvlok is ,lUig lesz Illeg, IN, ~ :11 i!lck m!ktck
11 JJUl:s. NeHl eleg killc:; ez IIZ l!u,fldsllg', IIl1lel!J,
hu sziv(Jlekbc 111Lilck, ('Q!Jc tlCI1 ~ d lJ(Js{lgl o k lesz
0 11 . Ullvl IKIlI kelJ eg!Jéb csuk u-z illl {ldSüij\

'l\:sI"í.,\·cilll, }~cJ j fltQk hAlál Islctl nek ezert ,az huné'rr !-luOU lekiiJd lc Ilckilrtk Jé,p's l"tIjtlU ~S illlUO.k'o;'zil tok cl. l ill felkeltek !lg!J~o kból, hU, kH~p
w.k fl JVlpllU, llIlltlkálOk el6 1!, kCIl!)érszeges előtt
es ('::o le és mlmlc1LIW,;L Inkilbb iIlUidkolZ!llo k, milli
,lwrolJlkod jfllok \ cs t~[I nem k llromkodtok' a,kkor
ls iWi\dko zzölOk, Mc:rt u~ztls (!j ön állunk, I{o pqt w vOllullulk ftl iu Imir 'virul va tuhol. tlll:J1I
le. ,is vU<Jluk, es ezen u VOIVlIO IL 8110VÚ lI1eg'!.IÜJI~,
odo IHlevel .kell s ez .8 Mtfltu tink illllÍj&. 1'ullulj,<itok

h;H IIlt'{l, ho~J!.l H M,;,ltttl llt~kk.t11 sietni nem lehel.
üki sic lve, fulvH imádkozzu, HZ lekésik vcle. MitidC,1 lI1ondHlúlII'Il cgU goudolaut pen·ig pihenő i
IHrl!'Jllo.k, hogIJ rágoud oljtl~o k . mil is inuidkoltok
Ig!J imúdko zl!utok :
Mi I\tlJimk, ki II menlluben v8QU, szenici..
tessé.k meg I, ft 'fc neved:.
Jój jÖ.. el II Te orszúgod'.
LCYIJeu meg 1\ Te n.~l(rutod, ndnt fl mennyben,
ilgU II fö.ldön Js.
I
1\ mi mindenllupi ikenuerilnket IHld meg Ile- ,
kllnk IlItt.
E ~ hOts{lsd Illeg II tni vé tkci llk~l, miképen
mi is IIlt gbQts lltuuk nz ellcllilnf velőknek .
E!> ne vigU minke t k l~'rlésbe, de sl uh~\):Iil S.
lII(>g II Gonosztól.
'
,
M 't'tl t!e.d HZ Orsz!tn ... ~ HlllnlOIll . il Dicsöse(\ most és mindö rökké:. , . I\mell.
t
$lr6 Lajos.

===~~~

Hányan vagY\1l}k Uniláriusok?
~I ssé /llIcss7..jrOI keldem

dolgol. hog!J 1111mil blzlosnbbull célhoz crjek: elérI ti dm InkiH)\)
II céll fejC!zi kl, mini e cikk lur\llllluH .
. I~ z elll~r i lU ilvel ód ~!I so kk~ll inkilbb e rtchnl.
nnnl <.Irkö !csl; sokkul
$

1.'.11I ~rlell

li

több 9UIJko rll.lIÍ

iSlll u ct\!1

ludAsIOdoll, mini lelki fen!ll')lIségé l:

l( nu~ lllku!:'b vU(lglI, 111In i me:c"jit : ii"da<;aibó! !":.bIK. \ JUlIll \ II guzdugok'luk .lj hUluhnnsokrmk mini
II kllZdö és t vcrrclt~k'uO mill i ók lilik ; !ló l s~llsz,J r
fOkO;(ZR II SZCII\'cdesl lS UUUIIlOrl, IlIcrl IIIl1yU ml
"","~ nclcs né l re tlcllcleschb f~uve rl fi l cHlherck
cZcbe I!gUmfts cll~l ..

k

,

•

,

,

. ,Az cmOOi'I Itldutlun s,tlg és {J!Jurlösftg, vHlu_
lIlItII II Icrmészetl l'Sllpllsok ok'Qztu :U:Otullltun buj
es nUOlllorusllg , k zepelle elluhll)ést 6> T1\l"g1ll ur -

vlÍ!;1 tdlúh!l1k, relllc t~uj es erői merilUuk II SiC~e\~t
és hit sohu kl IIC III upuUó lo rrTtstibót.
.
A z nzctl~lI krisztusi szeretet 1L~1tI ismer kI\101Ilbs4Jct ~~IIb<:, r C:i em~r közö lt ; C\~ttc IconlIulIlIk
azok II váhl~4flh,lk 6mel~ II kOzös lukóhely,
versegi k'Upol·~ , k9zős nyelv cs "tJ!l ú~ k ö l el~kclvel
uz ellllJcris~1 klSCbb-nugyobb szervez~1t C~1'J
stXJbc kOlömli k s olUk<v C9U1ll6ssul szembe i.!>
lillitJnk. Ez u . sr.c.ret~t. melUlllind(!H ellcntétel elsi- .
liliI, mlnd,í;1L korh'ltol ledÖnt, mindelI I~hezs(ogell
(os OllllduluolI fllJÖz(>dclmc sk~dlk, II }óslltJ' és részvél eJlelÖ ilflUn jivul cg!! nugU. közös C<JUseghc lOu
IIZ eges? cllLbé4"i s~~ Lctt'trli II kÖllnllCkcl. JlcdUél
jllllul uz (;hczQ !izc.gc"!l"~k ti duson tcrilclI ,isltulokIlIii , leszedi u fejedcl mi "nUlIklrói II drágI! öltönyt
és lx! 11\k U'fjft velct 1\ k~ldll S 'iI1CztelclI lesl(o l ~ bekötözi

11;( e lle nség vérz ő scl>clto, elncm,HJu I\? hlg!J~é:gct. cl
oszlut )n ti OUrlJOlelct, l~l.'9Ueket IHozdIt ki hel!JlikbOl
csOdflk,1l1 lllilvc). A\i ndcz t tIlITluk , II I1cvebetl ( selekszl , uklhe;,: II l1ehéz 1I1egpró blllt ull\S ide~1I scged('IClll6r l kÖII!jörOi.hlk es II III fJgllllkbu szillli'IS rit ku per(,.'C iooll UZ (Ihltu,!.. s%l\ru!julll relelll c l~c~ I IJ prób,l l kbzunk, uk'iI II sz lllll~k!ll litlekedes és kii zclclculbel1
Ilirárudvu ol!Jk'o r öllkenleleniU Js keresünk. Cseleks~i ezt utllluk H ncvebell. nlYllCk letezesé.1"C f~ nacJIJ
lenmiszel felsét'Jcs összhtlllgju, hutulrn HS erOhlCk laI lhat, süjtl l klrslllysegl\l1k s c r Ollcns~fi nk lududül u mint ti vlll'rgmlndenséget lélreho7..9
fcn tü r·
l ó vOgok.IJ'" , &k.ll rv,8- n~ lllukIIrVU rAcsllllétt~t : cse·
lekS7.i un nak ü nevében, uklben leljessl!gél hisszük
ItIc{JtulúIJli ll. s7.~·retet, jósllg és ig8zsógosstlg er!?lllJcill'lk, fllJle1uck'b()l oly keves., Qly plnílllul Vlll1

es

bennllnk.
" Oszinte hJI II ve.gK!len .l6s8gl1 és mlndellhtttó

IsllCJl lxm, ö m-:etlcl l , ,krisztusi s ~rc le t QtIlbelUlrsllhlk!
Irálll : cz ü kell ő ti léll!lcgc es fOflhlhtlU
II Z igllzl 1(C!resz l ~ nIJ hitnek és gondoJkodMnuk., IIlIleluet lIIugo l~rIS 7. ln"S leli Jegf6bb Iő rv cIl IIU~ , u
Wlúko r Cód mOnd lu : "Szeresd /I 'te UrlldJlI, Is teIledet l el)es !<zivedbOI , lel jes leJk~tből és l e l ~s '
elulMll6l, szc re ..d felebllri\tortnl, milli leUllllIgndllt t
E iJl.c l tétel. ' ifi szc rQtct c Ifdtös tj rvClIu e,
HZ uniUi 'rlus hit cs vullt\sl elvek l oglululfl Js.
Ez 'Ul ~USZf)'n és vtlt1(jOs krisztusi lörfClI!.i,'
IllI"e'Ij :'1 tudós es tudatlan e~tlllhhlt IIIC\jf llhf"l : II

vflfJY h07.7.fIIolchi~
IICn: s:t tl k~cncs, hOogU ~S2 e! '{oÖ lcsi e~ , vlllllÍ~(

IIIcIUIt27.

sCll1l1l1 1II11\l!J'fm\zfll

élettlllknek irullultójll, s?8bAlIJoroJII legIJén. epeu
('?ét t nz egesz el1lbe~lségcl ~J 1I1t!J\J, közöS lelki
eg!J~<-g b2 l oglül)n, egU llllisl kölc~lhl~l1 , lIIcg&-tli
IIIlgU CSfll tldhll , 1\mel!J hillel é~ !l7.~rc·ICHd 'ordul

VIUllSZ Il/h'\~e-rl és !leog'C<IeJellli!rl
I\.IUJ!UI07, IS!(' lIéhp7./·1

A b1)lIT1 u IUUgll!lSlIgllllII,

.

IIZ

"hJI

t'I gondvl!lc'ö

Jélek SZM nunlllsfll é~ II lJondollll !lzflbll dsl,\qflt Tl<'ll! korlll1:1

SCllu rtl : Hltnl /I UlIIl~cnc~ct"kulfttó és fIlrk~ 
szO ('Ir II ' k, III il<I~1l I <'fflj !tili /I hllliS: tH'{J!I {'<;11./."$ I fl
" mindCll OWI!~rót S:>:t1hllrlOI1 rC! lI ~ruló IlSCI II l'T r m~sz cl SZCI)ScOt>lb(>1l guönullrködlll tlkur6k, egll~
10ZUI

•

,

•

UN,TARIU S t RTESITÓ
mdssn' össZ<!\ulnl ko xnnk ; uhol uz i sten 6 <~IIII K!I'"
/.Cl ch::1 élleló nOII/lI lluk rC I1 !.1é ll ~l {I Z erkö lcsi és
vll ll:) ~j vJlr\gn' tld V\.~) ldc lI $l.Ig.! . u HllIti!! kd:>l r" !IIbnd usl\!Jll bllll ft'1li~ru l s ti l ..l lcl~ 1l1 i lldl' ~1 ke lscg..:
liS bl1.otly lalulI srlgu s xé losz:lk : c b ~ 1I ti tIIug&tsag bnn IVUII li A mIB/ld !!:i ,' ull ~s J s II hit \dI1gu. I\k ikIIdr Idkl -, tclllul clJj '~S ({Og111U kall tllulll Itlleme!kt.'<f
01. is ic lL tls \! mlxlr:;l.cri.! ld lI upJlilllll\ vihl!joss/ign" ol ~S mcteg ~vél III IIh ..'QI\.!lik . tllo k mind
ul\iI :hill~o l ( Inll'lIId!J fclcWcZ~l h c7. is l url ol llllk II
klllstl vl!::\nbllll . tiKv i lII iuch l!Jli jllll II ~1(Hl d lll k<,) d ó ~j :.o:
\ltllIlIslit kő ..ruHk.
Hu m;\l' II1f' sl (I .l lh ': ';~ lik , r I6 1 k \\l'dcl1I , 'ho!J1J
JlIlfWnn VIJ !)UlI lll, Il llll:.iriuli fe~t.l I\e 7.e l ilc ll :In!j ullö ll!j\,,-I v~, n' f~I ..... ~:! 1 117., hO!19 kJ:r[Ubclül Im\shHmilIió /I il1:' '--'9 l~Z vHngoH: hil lI7.:w b<lH " zi ' k. .lj(de.tl ilk , hon II 11 l\~ II I I !l i ti .:! ~l l1 i tl\ri n s 'm ódo n go ndOlk()"ok ~ hiv ő k S1.t1TlIlI, nkko r ez II szfnll mc.gkélszeI"Crodik vog!J Inlán l11~h áro ll1 s~ro7.ó dik , me rI 11
s1.bbndo n S:tI\"l111aJö J \? : ~ k a t(!ltintéllll és dog l'11o tikus korf'~úklJ ll Iul . IIhbau :IZ l.! ,rm~J magnss:\D'bIm , uho l cSllk II sz r.'le l nrv~ n!J": ur*llkb dik,
111ll1d csllk 1Tnitifrillsoku\ ILII t\!.

••

,

. S-ll

A cip6fQz6.

,

•

(Forditb finnból.)
.
Mollo : -

és amit nCIII
1 ~ I1 ~t a legkisebb testvérem

..~ik~nek, azl nekem scm

•

teUed,

Ró juk uz ulcti!. borfttm! 1II <'s é n, Sok cg!)III:1St
löI<dösó Clnoorrcl 1uhilko%1I11k. Vl2lil nk szembe
eg!)
ö reg.
bé lin
cmber
bOto riMI , .. m ank,ú i kopognak ,\ j/\rdrhl . A Ilunk!' n eg!) ' csomó
d póhi7.ó lóg - feke tc, burnn.
".Nézd cstit , nZI mo ndj a II baralm!m,
,.végy mnga1tluk dpófü zól..
.
,.ft\ost nincs kCd \''CIII - f,,:Zik il kC7.Cm sid ck. - és külbnbc!.n is. nines sl ilkseg nl .. " ... '
- ,. I~ II . és n18fd ha !mU, elmesz II legdsö
boll1>:] és ~ II ' \lCSlmd meg_ Pedig enllek a SZl.!géllU ~1'\..'Ql1dr jga~1I 'SzüksCge \lO hm unI! a pM
k'oronMI.1 , .. "
ft\ i'kb~ ti kO\ic1ke z6 regg\U öl tözk ödölII es kij tqn i' cl'pÖ:i l1~t(. .. pl ólCS. elslzakndt " ll \, fli~, . .
Nincs Ili j .,. lK!tll \'~ttt lll teg nap,
•
I\ ~söbl)l,m l u\;\Ik,ow lI1 ól lmra tnC1IIlIIil1.
- ~Gyerc, s ~t á.l jllnk arra fele , 011101 regllllp
j ártu 9~· ·
.

-

. lt\iCrt op.

- ' . E1szal6Jdt a cipőfű zÓl n €s il regn l!!lpi
ő~ b:\csilól sZ(!relm!k \I~t \ '(!.III1I,.
Gondoltam, no. 1110 St s:rotul s ~, .. , ssze fog
szidn' II bornln..':m lés ma ndjn :
. UgtJ - e, 1lIi!Q11l0ndt8111.. M oid tn rt CSU
prédi\q.-\ciOl- - M~ is é I'lkntlem. lk 6 csak ell y ~
\lIJit S7.~'t :
- ... Neul b tn á to lll . nem mcgyl!.k hiába arra
M~. Ug y SCIll találkozunk 3 Z öK'gg\!l Igen hideg
\'UIl I~ , l~l1l II1 ch ~1 ki szegeny,.

J\ k,kúr C!Jucd l\1 IllCfjll(!,k .. ,. II flilembe cs..:!llg\;
...S:r.cgéllU ö regnck ( g07.811 s zn k ~" vOhm urrn
II Pli'r korOlll\rl1 ,.

MeglJQk m\l1 , uhol CI111CkSi <'.1I1 ,

ho II

gUtlk'rll n hl llul11 uli ni uz ő rtvw>I - . nlnl g

ci póflizök~1. •

~~ ,

ig~n

kinn!! tI "

Nit,léS o li ,
,' k ITult\n IUl lmasik s ~ko lL ,iH ? 0, It, I1 hol II traf
Vlln,
Ol' sincs" .'Ncm. csllktlgUIIU, UUCII hid~1x!1\
Ilc m mehcl uz utcth n,
A\c9!Jck IOvabb . . , IOV1\bl> dc '
~ I I

"
" 'I
•
'
o.:S II(!",~ IH II{JU kc ll ~ n c u ci,>öhiz6,

IUIlC:> "c 10 '"

• Velern szcmbejön cgU ruvIlSl'S7.cJtni fiol ol cmhe r, ulllol!Jan lO lItctinéJ'ö.",
•
,. Vcg!JCII cipöhi zöl ...:
_ _»Nem. ,~UWI , IlIc rl nekem nemcsak cil)Óftl7.o.re le llll ~ sZllk s~lII . Nem vcs:roK .
.M~!Jszer v~igjli roll\ nz: 'uh:át, l' liIIdig rc.Ilch.{l ... 110gB mdr veg~ Il\!hatOIll ' llzl ~, S %C{J~II !J ,
b énu ~regcl. De. ncm tllldlkbzolll vde es most
ci pöfli ző 1\él~1 ~Hn rll d oK. összc fog01ll k '\l ni az cls7.a'k o<!tat, amig llcm tllhl l kOlQlII a b.lC'S ivnl.
Ez IC<J llC I ~ 11 bi\nlc lésel11, mllidr t \Icm n~J ad 
hllH 111eg ~I Z ulk lllmat, Ilmikor szeml>c jiill , velem
. . . most kll!·reshetclII es lIem fogo m loldl ni.
Ii dnU esel jll l eszembe, miko r' jÓl lellettem
'V01 118 ' és I1CIlI Ic ttem ,. , NIlQ!JOn i rig!llem It llurfJ t~~~III=:!t. .~~ c~pöhi 7.ökel ,vesz nkkor is, m ikor ni ncs '
IS I\í F llkségQ. Ö IIqkl !lern kell so h~ SC'III &zSZCl@llli nz elS7.nkudl d pöfü z6jél. sem szaladni '
UIC.'.11 fu i, jll oca ll le, ominl eg!J (Ireg, béna cipóhiZQt\1list k~ res,

,

HIREK.
Te ietoos%l!.munk : Lipót 9711-2~ .

Ötven évvel ezelatt •• •
A " Keresztény MagIJetó ° 1876. évfolYll r113l1il k
30 1 s köv lapj airól vesszük czl a krónik.il:
"A (olyó ű "i m iglIu tu s 27 I\S :lS·i k ll~ pj:ln
l~ rko8o l1 t~lrt.{) tt ~ " i n;lt i [ót;\m\c" cmték ~l(\ t.,, ~ m :IT~1\ 1

eg)' h á ,;i él ~li' llkb~l. V :l l hhkö lii ll~ ~gii~k lJ uiilw il ;
IliilllJö ltöt és kót. rÖgtJ1Hl uo lro l kelloltl Itt I"lg,}'s zetro
Ilh'J! \'l~t~szt:HHl1\k-. A. f6go l\dll ll k-":\~~:1 t.iibl)"1l onl lí l td lek ji'!l iill old U. b'g)'ik j oliilt D:J11td Gft~r, Ud.\'IM·
hólly megye f6i "Jl:1uja. kin e k Slloj:tt érdll ll~" 1 mellett
hi8tóri:ii k~gyolll tC8 ,' iSSI:loll1llókoléllek III u .;llt:..k .
~U8i k je lölt Pagtt HIIOS, II Ulag)'." r r:\ Icll . IIHl g:1S
m lh ' i'!luoig il angol I\ r , k inok f 0érd emll rlloU :I 1~1:1?,'ar
éli :lIIgul \lllitJ rillll{)k kÖlt. III 60-ell ér d: ő t~ laf?JI~tt
ben s ő v;ulluy h\ lrc h(ll :i,,:l1):IIl . U :JrI11 :~ ,h k J t-I~I '
Brassai S:tmuel, II Mag)'. '1'11t1. ,Ü :UIÓ~H:1 :. ':'gl:I,
egyetemi t:m :\r , II magyar 1.\I,l.lS<) k "g,)' Il: , !..:{'bu l~'
lolrolnJt~lto,lbb \·ol te dnj:l. NI.'g)'I.'<l ik éli :.. l<:ibb,~ .Ir,
Bolrd e '\NIl, Bolf,l ... Móu :I , !\:ollenhm B.~nÓ , ~lenl. '

irltu \'Ii (h-ula .
. Pii~lliiki j .lliilt k.luJ ,·olt.. Egyi k Pa(l ... Móze.
r , tml:i r old ...grh:hi töjeg)'''Ö, ,\' w:h ik joliölt. ft,rtnc~
J óuef :1 koluu \':lr i :Uly >t<lk kl tiu i3 ~\.ö P!IP1:l ~_.
fó gilul~ i1si\lUl i l,m á r, kit egyéni kitUnil, ,'<,))11'\ t ulaJ '

UNITÁRIUS ERTESITO

fi

doni Mt!lleU kiilfin.n ilbhwOl map_ wl\vl!.ll·
I~ Clg,fh:úunkban pinltllUl ...&unki I!.rt'.je .. ••
iN(l~l<)w temu snudl. ~..nl.w l".i I!.w~ln e.k ki.
H t ."- fógonduaki j..:Jöl1e.kré nh". -,hrillt dgyU\\ll"Án iU egyhau,itl 1U<'!~~R.;r.u:Ü. Vlgn! winduy'j."

04ni61 iN l"kfl.lü Aron Ul"i\"ila .. tAdban AlIapodl\lut
WI!.g, awi w~'g.r.11eH ~lU ..Jóré khu,uuduU ~1"V'1Il1
if, hogy lU fliJ'ik ft'igollduok ~'OJOl.S~>dfll~OIltl&l:.ul
hogy • K.ip\"illelő Agrhúl 1lU1:\cli)lr:blm wu\~1
grakl:abbau Vi!h;,~UilU reul.
.
.
u. ~ pü.pöklé8M n~n. II\!.W jöheieH. • ~ WWl
kö(1)t wegiJlapodh létM. KoiL kitünő é, énlew6f
é!w.berrol "ua nó • eu" •• t\r..ié!Ohllr: w im"o!K4' é,
IUUp Il1tö lg!lttstut1. killönhliz61~ . Ib k't\t pll'INti
..,lk lilii;' \'wnll., sktor küuu,flllu

mé!~g).tu tek

Tulna

egrhlWjul:\8 »bbau, bogy al tlgyikbíl I~p MiSsIlI,
1& w$l!itba }.~é!ronct: l óut'!f dlau(Alliék.
htcmtilSto.'l..lel nt:\.u megk~d6dŰU. " .,""..d.
M egyik f1Si'luduoha é.
II
pilfll>Ökre. Komoly

hangnlat.

~.IW:l8

f8uilltaég kö.t flllyt IlS
lUiuc~gy óra hGUd.ig. Nkkor ÖIU~UÁUlilöl~"" e.16bb
a f6g(lmluoba uól3 uava:IlWJk-al., UO 8u'nU:alb61
Daniel Gábor hpott Illi-at. A. ój f6ganduok as
~kü' 16té'f"én, elnöki lIékét elfoglal hl.
il

1I01l kö, etke.ett

uyílt.

ilI~.ben

II

pÜllplik.r\l

beadott ,-otumok öulfcad.mhUiaa. &\ terem ..ufl)lúig 1.$1'f"6 volt, s6c. aa 6l00.llfu()kQt I IIdnrt i.
drakolők töltöct.ik meg. Nllgy «end kÖlt hallat·
..ott a Ut név IIlgywá. m6Jlett, hol
egyik, hol
wli.ik kerUlve el61 egy·kéc. u"vasaual, d__ II vége
fdM Pap }fóllea neve nnir ritkábbau jo'tt elő,
lo~llrtl.nCl: JÓlItmf Deve blitárolloltau alólérbe lépeU,
mb as abllolut több.~get elérte, eggyel megbllladkl
mire re.ndki"üli moagál é. kiWr6, hOlua. éljenlé.
huglou fel . A küzdelem el vou. dönl"'e. FerelH:
Jóaael &f6Iött. 120 uaTuatból 6 66 ·ot kapotL
Rluhio a püspök u eUiU leMv'D, IlS elnöki
'lékébe bei.... tattatott.. - KI lYenge, d(! ad hilll6W
hu Táslata ali árto,i ninaton Idolyt f6gonduold .
él pU.pöki "ilaaltál tcir~uet6nck."
Bny. (BUIOgl\ll, .

" .' ''hJteIetek ti. f6v8roSl$lll: M.indett v.
s!\tlIep d. e. 1 t ó~or ~z V, Ko háry,.utcai t~mp
.

lomban. It\inden hó második Vi8Sdrnepján diitut su
4 ófakor p lVII. ke r. 'Csobánc-ut~ elemi iskolában. lA1:gkO~lebb tehát ~8 Csobánc-lItcáb8h okl.
•

IQ.

é.n

l~z.

Esketést, temetést, kereutelfsf egy n~p:

pal el6b~ kali . bejeIMteni. Ell. saját 'ér<\.ekében
tartaa mlndentl ..ew tll6lt Eli'l'atalOI órák' d41eMu
9-12·ia délután. 3-S.ig. .
.

N&im\l'eh~gonk mcst lurl minde n hó lII .isodik

CsUtörlökén. Legközelebbi ülés sz~pl. 9.-Cu.
Llln\syJUtoz(aUs e~lclI egy levelczólft t)On ké ...

rünk ~rtesltc.>st az uj cmlról , hogy ~o.punk~iI POII_

tosan IOOzbcsithessük.
Ha egy csaladte bctegseg.. \'ugy egyc.>b baj
támad. 1\4 vllll101\!ly család tagja kó rh 3zi ópolas ahi kcr~I, hozzáhutozói levélben \'a.')Y Ieleimon órt\>sltsék, a Ielkc.>szi hl\7llaH crl61, hOgy
1ll1K!.,!uyl re erónklól ceiik, Cllyhilsük tesli-Ielki fáj döllry3t sze.nvedÓ teslve reinkllek.

,...o.,t'fSilIk~~::
«--

"dde;tó cs AII!Q'04 ULI'" " . .
k-cr:dOtUk.
~ Kt:~!.oksQ' : SI b\.l'I:t..IS~ti ~Jhlh:ki1~ül\k.
~n ~pl\!m~r ~II (vIIS{\rUll.p) d. u. 5 órakor tlll_
lunk. EIt II~ 'Idző!eg O'\lpt. 2. - Un (l'S\ltlJfI3k)
()k tó~rbr.tI

d. u. 5 ó rakor !l Gaxdo.sdgi BllO lbóg. \!pl. 4. _ ~II
(s~lI1bnIJ d. Il. 5 órbkor II. lii~l\\ti 6 N vi.:.l~ik.Ni
8.ilOttsOgok lto.rlwlII.k "I~t ft 1t!.lk~s%1 hl\'ot:llhalt.
hoo\' 4K9tlfltió ISIC.l1tiure.I~1
'pl. 11 - til
\16St~fJ\lt\P do!.lc:ltStt 11 Ót "mr k'sx 1:1. K 'oJ~ün;
111('41 tf:!:lI1plom1\1Stt. M.lnden ~lcl1\1 s ~plsitohll

unitdrlu$ hlllUlól\ak k()~!~ ex I s~utiU~1
tell meg ' k!nnL. Sr Wókt!t is UI!n!wtWl wr" ~
~1!dik='l : Biró Lajos.
,.1 •

R~\'. ~. H. DtaramoDd 81\901 I~ ~1V\..""
t nnk ~s II~JC kedves. .....~d~htk ~ln~1t ~pl.

2J.~tó1 29.~. 5gyhI!.U~~llk

1!~ltt:Km

vö\Q

mtg;eIQ.II~sruc "-"'Sük Cl1lcllll fogl,fl 4sd h~ \\r.

\'ucroor,ui ls nfiu~l(!tünkct ~ II blullpt~ Egybisltösség fenu.lhts"u'k 50 tws t"NblP j .. Mind
tI .kel ünll p (!rN!: .IJ.~ Jd6re l>slk. Supt. 2tS _ h , y~
s:iTI1Up II I'Cndt>!s iemben ~·tjuk &zl luil4IJdtisunluH CS v,egy ~%en ft napon. wgy eJŐlt~ Vll~l\
esl~n Dlnkhgsf',étl tartunk Iwnplonlunkt-,ull IlII'Jfelelő ze.ne.i musort81 kicgt?uit,,"!. Enn ,a f~lsd
zodos e vfordulóll eJvollul k!UÚ s.zenN.!illk ~Olt r-i)\ideJt 50 hosszu c\I11ck t-~It!l1et(!:. Anól ar Idó.
tól .kcl dvl!. amikor 11\\11 ~nplol1\lIl1k Ili.!I!}I!n Ures,
\.!lhugyolI Mck 1\11011. l\örnlOtll.'! cgt~tlC , 1 cpillcl
S(!.m. NckQt ez ft .templom mCg C'l\8k 'w 1Ii!!~"y •
Il..!stCIl ,ell) IIl1ihiljus ui ..."\lool1 élt - Ilthlt iÜDm.
~l.i fogjuk ezen 8Z ültltcpel~n, hogy ' mik(j8 szlvnnkbcn IV\h\rozott vágY.-ozdssu ItrősödOIt
II re.nplom kCJ)(!, milyen erófcstlthek. me\myl
rCll1ellyked ~s ts lelkc.!scdis t\Ucból kris~lyoso...
,
dot! ld a s.aw* '4Jomt~ kőből v,aló templonuna. . .
t:s minde z t mitek a ~rt . hogy ,IS% utódok SIIYé- :
ben - 1:1 .kŐh.:!mpl!lmbtUl imádkozva - $% iJndd:i3- \
QOk, u l soltárpk lellOOn(!k s(!/tt!:lmes sd.l,öiból s26- '
vcXtjék, fonód ;ck, cpill;Ö1I MI ax utódok s:zfwbcll •
•
II ..S~retel« Iclek-lcmplol1\tt, .~nc.l!J~1l megszcn- .
leJtesSék U2 Ur I1CV(!:. Az ünnepély res.zlllles ptog~ \
rum jaró l \'!Q!jCbJ<énl .8 IIIcghiv6 fog telles tdj\.~
koZ'll:It:isl l1!JujttUU, amil minden budllpii!Sfi -.Is pe$t- \
kŐrll!,c1ti hlvÜllklK!k Ini!:gküruünk .
'
.
Ko!ozsv""~1 4(8pOtt
jclenti!!tCk
s~rtnt ~J
~dd fÓtBII8ts sz(!:pt. 19. ell Icsz Kolo2SvMt. T~
•
h-'I ncm Arkoson, 8minl ,ttzl eredetileg ~rvl!!t&.
' S pl. 18 ón .v'clldi:ik ... tulnlkozÓ. mdSf\8p I fó:fullncs és ,lj pt1sp.').1< l'lt 50 \\ves pijstMkl jub11 .. lIuÜllIk illln ~p:\l.sc . · A f6~tlll:\cSOIl ~ ti. pllspöW
jubiklllllon II 1Il..a.ggd':Ors,lH\gi egyhlb:~SIlI Dr. Csiki
GA1)()'r mlssz lOi It!.kiin fog ju kcpv~tul.
E ,hó lt 6.upén ikl:llta be hlyoft'tuMba li J)(!sd
ROl1l1~h-utc.i

templo:\1 Ujol!"811
lII<.'gvl\ltlSZIOII rrtbbHlh . dr. Flsl'IKlr BenJámint,. Az
Ü!l!lQ.,lC l~l! cgyh'd:nlllkol ls lIIq}hlvll\k s e!uu.~k
oMpvisc\clébcn 'ŐZtIlI Mlk:ós pílspOkl \'ikárius l'!11:11t 1!1<l!J.
Jó.ran \'lik.Jus ,Ilug. 15. én lOti 111<'9' l1yd~1
sz tl~9dsl\gáról jó CgéSrségOOIl s IIjMI ntV1!lte lu~
va~'ftIos kX!nd6inck IIl~zését d.. CsiId
Gábor
ir.r. hltkÖ%Sl."g

II

'I
____________________~UN~IT~A~R~IU~fo~~~R:T:~~S~I~TÖ~__ ________________~
nrissziói leIIo:iszünk a Szent Istvan ünnepségek h0,'Iében é'rkezlk .vlss~ Erdelyb61 S folytat)!' 8 "!t\is21szióház . ÜQ!}C!ineik vez~fését.
.
" '

Az !E-.I" nber-aDs egyház.ak egyik ág,a', az
urtitárhjs , vallássa1101Ion Brama SZ8madzs egyház
100 e~ jubileumát ü \m epli I 923-ban. Ette ,az.
Onn~J1re. amely te mát most .készülődnek. ,az 8hgal es imJerík:)i unftliriusok is elküldik kepvise~j,

~t.

.

.

,
.

'

'..

Balázs Fe~aC
•
•akaClemllánk a c811rornlal akad~mJát ~Jtilntetesse:1 veged"?
A M~ tekletességi
egylet pályooiját is ö n!le'ft~ el. Mig egy evet ott
h'lt cl 8Z "·0ttani egyházi élei t.eilulrllányozás~r8.
•

)"emen~n!

Szep

jogosi.fj

ak,adémHanl<. fia

dr.
nyug. postiejga.zyatd
, ' Bolazs Fere'nc ' miskolci
,
hivültknek, . eldvel együtt
,

sikerein,

~'ve ndünk

f\lt komoly

"!,

magyar tudomanyos
,
világ es eQ!Iházunk büszkesegenek rletrajZ1i t fJZ
Egyház:i ' )ú~pviseI6 ~T8nács megir,al'. Kolozsvá rI.'
Az eJeWrajz, most hIlJyta el a nyomdat. Hiveink is
mEgS_ezhetlk 250 !ei a'ro ·" (kb: ' B'f--90 ezer
ko-tona) és pedig
h1!' fjbl;nJl r~nd~lnek s
budapeSti. lelil;ÖSzi hlvat.Qlunk a me;grelldell peldanysz8mo.t egyszerre meghozat ja Ko:ozsvár1lÓ1•
Az eletrajz irója : - dr, Boross GiPfYY . egyh.
tóizgy~ó .. tIWl, tanát: J.
8

-'

ugy,

mu 'Ir egy IstenheD •••Dr. Csiki Gábor mb_o
si6i 1e1k2s2 .könyve lelkeszi hivaf::ilunkball m ~
In~nde.lhetö

1l0000 .-K .. trt.

, Az Ógyhulodól, mint ezt ..alt ..6D1unk-

b .. kOzOltO", acklbe52ed6 uIJ'n' logjuk beIYD= Bu.davest.ea lako él • kC5nnyen
ej f.
k6rnyildblvelnkt6l. Az acUbeszedé.re
Oil Miklós ".Jug.lm.zott lelkázOnket hatelmutuk, lel. O I.,z teh't oz, aki lellolja
keresni melblzó teYelOllkk~1 és • taval,l
hitnl6król
adöról 'szóló nyugtAkkal.
kllldDuOnket
• ulY készDlJenek
Jle kelljen kétszer
tennie nyulalme, teszOnk
adn. bogy blvelnk , tegkényelme.cbben telJe.Ith....t az egyh" iránti kOtel...6gDket,

I

aOUr ".n_n'

I szp.letett

I

1 voll

a,.Gry Ldr.nd

m. kfr.

iigyi miniszter Budapesten es
[

fv:dmi~les_

Gineveme szQI. :

ILondonban jÚlius hó vege:n

0"'17 Ilona

megholt. Testver0k vol\8k Egyik a ml otSzl!gunk
hi ~<.'Ssége. masik egtJ na~JlJ nyugati állmnban szet':

zell btcsüJetd o m,agyll'l' nevneK Együtt - e~JIJ
Mbl - hagyták el 'földi v ilágu n~ot s ~tak
n8g y s20mO titságot .a2 edes.nya s szeretteik szt\';ebt:n. ,

!

Eml0k,ük<:.t 'öldjuk mi is.

;Bof6r János nyug. .posttaf6Milg'yeJ~. '. budapesti

tteje_ is ~rt s ls ten ak.a.r.(~iin való ~"-ü'"
nyugvással örökre lehunyta szemelt. -

Megpihent

e sWrgalmáo Mz, mely egész életebefl övéinek

•

Bapttsták, Nazu'nu80k, MethodJatAk,
Adventl.tAk, Nemzetk6:z1 blbllatanut6k eimen
jelent meg dr. Va88 Vince th6010giai profel8zot
ki"álő tanulmánya, amelyben a fel80rol~ öuzes mozo
galmak lényegének, mnnkájának, mőduereine~ iro·
dalmánl\k , mai magyarországi helyzetének ismerte·
te8ét 8 a mozgalmak kritikáját adja. A mt\ utolsó
fej ezete a uektáriu8 ' mozgalmak elleni ddekezé.
módjaiJÓl nőJ. . A mlivet (amelynek bolti ára 15
ezer korona) 16. 000 korona bekiildéae ellenében
bérmentve küldi meg : 8yhester.nyomdio , Tahitót·
falu .
(

<ftgg jól, s nt h.icf4, ,,"ogg ou ngom/.rAn"r

elvész,
mtrl mint ..... tlh.{nttlt mAg, mtgh.ouiI ... m.gA

idejében
gAZd.g ilrAtJdt.

Könyvtárt,
4:tttku, tigt k6ayvekd keresek
merételre.
..
ChD a kfad6htvatalbaa.

Riemann Emil\!\,

egytiázközség keblit8nácso sill1.~ fel~~ •. II mind ..
ng'á,flnk' szeu-etett _Emmi néni e-je 73 eves koiábon J!Ug. 3,-án me9h ~t. Keresztenyi türelemIMI .....isel.te 8, kinos testi ·fa'jtl;almllket. mJ.g lelki

,•

ja,v'áért szere tettel mun'kálkodott Nem dobog többe (8 "Sziv, mely önzetlenül it\*;ltró és szerelő
wolt mindnyájunkkal szemben . Legyen áhn,a csen(I(:s. Istenfink vigosz\8ló sze retete pedig leg!!ell
ittmar.-tit öviéivi!l.

Rig6 Ferenc
szobafestő és

a

mázolómester
, á nálolcsóbban

nap'
r
ban vállal ugy Slobafestésl mint . mázolást.
Levelező-Iap hi vásra azonnal Jövök.
PESTERZS~BET, JÁNOS-UTCA 66, szAM,

Hilrokonoknak

"
I

UN.ITÁRIUS ERTESITÖ

"

~8~~~_ _~_ _~~~.~,~=-~=,==~~_
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:

Két-

.

'

három- és nél!VnyUstös .
."V' l

.:
I .

U li

: székely házi szőttes:

.: asilatkenilók" tö,utkOzők. konyharuhák :
stb. megrendelhetők:
:

= .

•
:•
• t

Deák
hilrokonunknál

•

.! , ,
.
STUD
,
I
UM"
~' ,"

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• r.

•

' t

harm6nium~

( Magyar S:dnhÓ% kö:r.eltben.)

.. .21. Irám.
.'

KészitOnk: A r, legmagasabb .... igényeknek
megfelelO uj zongorákat, pianinókat és harmóniUOlokat a legprecizebb és legmoderncbQ
kivitelben. - Zo ngorá~ álalakifásál,
teljes
,
kijavitását, bőrOzé sé l, fényezését és hango,Jásá! váll l 'ják jótállá, mellell.

Tejeion

186- 87.
Ittakult uj vAI1!llat
. 186-87.
Szakmunkák, szépiro\lalulI, t«yházi és egyetemi
tank6nyvck raktára. Beszerez és szállit minden
kapható külföldi és bcJ(öJdi könyvet és folyói ratot.
Vid~ki D;lcgrcndeJéseket gyorsan
és gondolan elintéz
,

orchma, es
•
zlrmay

BUDAPEST. VII.• DOB·U. 94-96.
,

K·ÖNYVESBO L T

Budapest. IV., Mu:u:lln,-kőrut
Telefon:
Nltgl'részt crdél1'lekb6)

•

tongota·, ,Ianlnó- is
ki'lll6k
•

• L~kása, II. KER. / TÖLGYFA-UTCA 14 :

,,

•

•

I

Etüs!iremmet kitüntetve.
•

..I

BIRTALAN LA JOS

. Kádakat I

kárpitos és diszitö
BUDAPEST. VII .• AKÁCZFA-UTCA 58.

Puttanyakat
Boredé:l.yekct

Elvállal angol bőr -, szalon- cs lüggönydiszilt'!seket
továbbá szabadon alló oUomt. 1I cbédlö·diván~'ok.
ntgganyos áll.ybcl ~lck, malral;ok, ablakrolók .késziléset és ö1ulók Il:':rni'mlsá t a Il'gjuttlnyosabb aro'!.

• Mez6gazd.. jgJ
szerszámokat
•
Tr,a g8csakat

Vidékiek soronkivOI pontosan kis7olgálfatnak. Sz':.

nyecck~ Iilgg~llyök IIlcgórMl;t cs n:olylalanilásA
váJJalom.

Kacsirészeket

•

,

.

ké· .zltOnk

KitiiutotNO 1905·ban é& 192ö .boll.

F OR S Z T Jl; N T A L

ILB_U_d8...:.P_....,:t. _..:...K_'_lm_'_R-_u_
. 2_1....;J.;:.,e_le..;.rp_n,:-:.5::-:-3-;:4

....................................................
,
.

dh'at és orthopiid cipész

··1

Bad.pest. X, S •••• dos·ut 21 stam.

~

Prém János szabó mester

~

Javit.'1 ... lmt pOutpsan késdtck. Lcvúlh h 'ásra
a zo n lia I J"
"k
J,- 'It~ o kOtl okl\ak jlltán ~'o, ;Fr.
0\'0.

:
:

hItrokonoknak a napi "rnál olc,,!h~n vállal
bármifele ruhavarrást. lordil.b t, tl!nlll"! stl'.

:
:

.

: lakIsa : Budapest,

BERDE hflJOS
dpésIÜ11e te

•
Budapest. Il. Batthyftny-utca
48 szám .

,

Fe rII· CS nm .:11161 IIICrlek ulá1\ khz;lck, j il\'iU_sl ls
v,Il\alOk, Méf'~ k d ~ árak. 116 CIi sá rclpök SlolkS'l.t:! r !l

'--i.~;;';:;;;;-t

lavl!ástat

dl1alom.~;;'5~~~

vm.,
Vig-utca '33.• 7. :
"
... ..

t.
.. ........
......................................

:

•

A

Irodalmi T

erdélyi vOmtlkozAslI népralzl,irodalntl es
förltnelml k llldvl'iII)'sl meg,elldcJheI6k:

Budapest, VI., Vilmos császár-ul .55. sz.
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