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HATÁRKÖVEK
POZSOrl.Y : 1848.
unJtárilLl egyház történetében. E.zeken 8 helyeken mondotla ki az ors'táINYÜ1és el6bb Erdélyre, azután egén
Magyarországra nézve. hogy az; anlUtlu. vall:l8 bevett vallás (rec~pta religio).
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Halhatatlan .lélek •
• Nem hal meg az

ki

mtlllökra

költ

du! élte kincsét, ámbar napja múl··

Arany.
JIgazán tiu.te ldr(!mélt~ 8 bAmnlato. egy lény ez a halb atatlan lélek I.
•

"S mégis menDyi kétség torl6dik föl előtte, mikor legfölségesebb öut<ino 8 vágya szerint
Isten felé ta rt. I Mikor az a z lele n végte len , Oda nr1.. e az ocelin !'l Onak II kis kagy l611 ak , mely a ten·
ger fövényében Tárja a dagály t ? A tndomány It il'etette a föl.lot világközpont i helyzetéb61, melybe
beletépzeltük s lett be lőle, ebMI II nagy földből kis porszem, melyet raga d II vil:'igforgli.ok ' rja.
Mikor ezt II földet oly nagynak tartottak, hogy m inde n körülötte forog és érte ..-iIIog ott fönn al'
~gen, elhittük könnyebben, bogy II világ nra ke(wét I('li a világok e dédelgetett központi c.iJlagában
• azoknak a lelkeknek, kik e Terra csillagon _ élnek, szivdobbanáea it , u e ro tő vágy:lit , l,:Id,zó ajk
l uttogá.ait u:hnlálja, • el n em felejti . oba.
ri
" De mo.t, mikor kiviláglott, bogy a föld II az ember oly kicliny e n h ten oly nagy: mikor n agyságána k .agara, mellyel hatalmának, goudviieIMóllek", mérhetetlenlégónek, fölfoghatatlan
llÍ.gának körei t raj zolj a, egy 8z ő k e lM8Iel a \'ógtelonbo Uylllt, meg : oly kic.in)' lett egyuerre az em·
ber • oly mérhetotlen lIagy lett az ItteD, bogy o k e ttőt v;uollyba , t58szoköttelósbe hnzu i ~öb b ó ui!:
Iáluik Dem lehet. Mire valók akkor az omher erk ülCII; törekvélei 'I hová irA n)' uljtlllak tókéleto88Cgl
Tágyai ? minek áltatni és á milani ez~ II kil bogafllot a ntal, hOg)' nA rn)' r:\ kol n l II vlgtolenba érhet?
4

.Igazán kicliny az cmber ; bane m az 11 6m baj ; a~enba n van kiclinyet!:génck ..-clolépked6
árnyéka él re ményeit. bomályo.itó átka, bogy kicliuynek gond olja az I~ tl'!ll t. il. Kicsinynek, D1er~ ~r
végtelennek mondja, mégil azt tartja róla, bogy ne ru éri el n ~ t II kic!!in)" lelket, DH,ty o löldon
teléje darik . Lám, ha fáln: t6le, hogy cl no ru ér RZ IIIt oll : gOl1dold IHlgyobbl1 :1k ; :Ikkor ol6r ,It!:ged
il. Gondold vógtelennek, akkol" közelebb Jelz bozzAd ia. S h a közol 10lz houAd, rtgg-e . Uor ~[aá~~

•
•
•

,

•

milgad tglutn t'nnd • nagg. ulg/tltn, f6lsiges lsfennd J Ugy-e flU or btltro"~fI~. s btltltmtl u t 'r
Ugg4t ""'or fide tggtsülnl. btnnt s ült iln r. iltU/xJ1 iltltl meri/tni s btnnt: vtgltg mtgn,agodn
ö,,6mödnd. d/oánd. boldogsÁgodn"" t.rlod JI
, .• Juus. JUItS , • , F.utlt Ungujs • • •
ProhJ sda OlfoAlir: nA milgassJgoA ftU"

-

(192- 193).
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Prohászka Ottokár.
A roll\ai kulolikus í'g~'JI~r_nt mély gy~sr;bn- botolt.'\. Slék(!s{olu~n"l\.r tud óS pil~piikóllek. a km\ló 816I\Qkllnk é~ í'mlJC:rbnlAluak 13udnputcu, a t egyctcmi
templm1l1nn. fiirléu l tmgu..-us ll:UAla. AllIIgy \Cnle~ I
ycE"
,n wh'
. nl Ő f&\·oms:h·al a l.."()rCSltf.llyS~
~
<. •
teme·t t.:~
o, ".,"'0:'1'
...,,' k ózé!ciot értc. lUl 19 ;'\I..,reuu.....
Ellu.-k jd611 buct:lpcst i Itk1l!\ a\lII k ra ki tiiJlük ;'\ gyh!JzJ'obof!6t. n nfkcl! tClu\n1\r i ~ltlKe . !.::1pt;II:Ulll:)~ ~u
\Oé' lÁ \'ir!ltot küldötlüok II n l ('m('I~!<f'1l oJóZllU \' lk:'l.nulI
n DllI~J'l\J\l,""L"'gi UuH6.riu s _
EgyM,1 ktp\'i !!(!lcUibC~1 mrg.
o

o

"

,-

jelent. l'g~OtUlIl III Orll:flgo.i Bethlen Ú4bor SIO\'C~~
:!Icnl:! i c1d.1dtl$!l.o (/l.Ilro 6.) igy p:trenl!t.lw el u Illllld _
u,-Aiunk ilw l li"lIclt. (Il! Illlgyrnbo.'<lsfllt f/Spnpot..o
o o,lln lloc~:\tnll.'lk Ic :1 ~iroo cgy olyIlu b:>81\lé rl.
nki al Q;-yrOrll1.1.!!5g kül s ő kön tö~oo nlntt cgyct cU\:s
í'lIlll4!.ri lIIivet l.IordOl oll,9 R<'Olllctrllll ;'r:\uyokbnn uo·
'°eke..lett cMtlíillk t C$lben t~:S Itllckbt!u, amjnt folyton·

loh"''':!!. kÖlelcdelt n. rg~'!lfg örök kutfcjéhez, !la
éh} 1~lcuh\:l .. A u6 i h cln60lul. ,\ dogma t..'lu!\c!l·
Inl1'l uII1 !ill ru~ t\ 'hl.<lÖb t lOtI. amelyre ex no !lÓ WLU
«1:1. jehcln~: nri)kkh'ftld.sllg~ ,. Itt m4r e..~ im6dkomi
ti.! ör\"'I!ndeani h'bcl, hog)' Illo igéret betelt, II meg_
f'Sl1A.! müre befejtl:L6d
s a CQnci,liumokt söttt ~k:t.i
meg uem foganlak.
~ egy munkás, uiDa'!. l11l.S1.n
,E~P I:.s
i ~teues " lelnek &ldoa.'\llM; t Ó\'et6je. - 3. IcgmeggyöI6bb
3!FUDlWtuw :. mellett . bO@';:o" n. mt\uak és n holnap,
I).'lk o!Illbcri Icrn'agcté:;ei ruik~l\l ol\'3dbntna.k belé
'-1:';:0' un.gy qp"~tt!:be, n.a isteni öntuda.l öl.lcélll remek~bc,
:Ihol l, 1\11 pour J. Iul - nl. tilt"t milv-é~lelc_
AI MO ueki (~ iS'l't.'lt, adui. aki a lengert nem
ak:.~rt{\ ;\ tcnyer\ \'el kimerileIIi, .l3uem ink:\bh clmt"riilt.
\O~(,~U~D- lI~el\ Mpapnak éu is uh'6en lennek
bel1g3tő!-~ - hiél1l!u mq;b:\1t bAr. mfg mindig SIÓ!.
lk'n8. ll~·i.'n b\l\'!rro,\ "ll h <! .. h..:-sen les~Uok :\10
c.wbllri ni \' r!1uekhe. hOFY ott együtt".."cn kutru!uk
:11 [~t ~unek ItlUys~iI. Uilt o!! ,ougyo): ~ n lllll, bOi}'
~ ta pj"nt.:tttaJ. - ll\tek swrueh-&, ki fogjok keriUn! D ~ cl:~ly~ IAlonyotrnt runiken "kl é:5 leny;'!.
~t nincsen: t"-:.,.o(k 1!3jAt m:lg"uknllk mi.'@kö~ eH
rOUl;;\i, _

.\llIt... mi kt:ft.ttün'k, "I. b~l nem n kh-ülrllt rcA.nt
en'Wnku!t w..slltnig8 e@yforulndg. a.mel~ob61 clkiiJIhölt a tUek. ha.n"'m itI emwi ",&i\' Ötök \~~b61
~jI!o<luS l~~'~. :unely nötton-u6: amint id6bt'n tér
~n 14~<'I-,k"
il ill 3..hh04 th, Abban ta1l1p fel
Ötl!l\lt,pl. aki wlnllll'nttbton _ mindcn......
Áldott lU ignJl!\k emlo!.kt!tttd

Szolgálat.
(Hugh Latim". 1485- /555I S/ln mlntfllydju 1~:nak kij ellJlte a maga
munl.o"Drit, KI minI /lJftlo/ddik a s~ol dia'ban,
~g)l veszi ha5~ndl. H Og)'h J hOs/gts is meebi l hol6,
ktJUit.ssqtl nyu h/ennil s metnyillk t/6/fe az
Orliktl,/ kapuja.

Szent Anlalrdl ollJassllk a kIJvttlcn6 szlp
ki. flJrUntfel. A .:ent elvonult Q pusztába, Olt
sokal b6jfölt ilf IlIIddkozott. Sanyargatta mardt.
N em is akadt hozzd hasonlO szent férfiu abban
az Iddbrn Mind e meUm egyszer csak azt sugía
neki egy mttlnyr[ !>ZÓl o t : .Anlal. Antal, alig
lIa ~y ám It 011'011 Mké/etes, mi ni bizonyos / oltoz6
Wlrl1a Alexondridban.
Erre a su nt (1JIkerekedett, utnak Indult s
mfg sem dili Altxondr!dig, ahol csakugyan megfa MUa, okit kerese:' o A wuga elcsodálkowJt:
IJgl'an bf201Y ml jdratban '(hel lZ a Szent rirliu
/1Z 6 egy '; ztra hd!dndl. A szenl csak arra kérle,
/togy mondja el nrki oz Ö élelm6djdt s hOIJY napnap utdn mive/ f oglalkoz /k.
.. Ura m- - mondá a varga - _ami engem

illet, nincs "ekem semmi érd/mern. hiszen az

in ' letem eg}/szerti és jelentéktfl~n. Én csak (gy

szrgJll y f ollozd uorga lIaIlYoko Korán reggel,
(Imint frlebredek, efsó d olgom az, hogy Imodkozmmo
! mtidkozom a lIdrosérl, amttllben lakom; imdtlko !om o vJ ros /ok6Url, ki'Jdll a j ó sromszidokirt.
tizutdn ltozzáf o(Jok a rtlldes murk Imhoz. hogy
nlEgSlefez.:tm a napi kenyeret a magam i s csalddom számá ra, Ogy t/ek arra. hogy senkit mpg nt
csa/ja k. mu l semmit se uMlok anny ira. mint o::

alakoSfloddst. Ha l{h·JI va/o m it igérek Dalakin-:k.

azt meg ls tar tom tS l e/j esit em . Igy tbllDm o
napokat csDndes egy ll angll sdgbon f desigemmfl t S
gyermt keimmt l eg yütt. ak jktt fslen nagy n e ~'i<1t~

(i/elméb tn /gyekeum (lJlll e\·elm. MlndDss::e enny"
böJ tili a:: én életem UJrtéll t l e-.
L 1/niva16 t bM /, hogy o j 6 Islen szeme

val osa ló s ntlkül ktdveli azokal. akik e f öldön
bttlJttik SUnt h(oa!ds" ka t . amellett nemesen eondJJI..'O:znak és ~ys.lI!,ntn iln ~k o St t nt AlJtal du lk

ember voll Méltó arra a na.flV lis zit ieire, amely
ern!i '<ét ~l1:: io De ez a sztgény follozó v Irg o is
a m ago j dm bor dg dlHi n és egys:.erOstgiben, o
j6 Islen eMU é/Jptn ol yan kedves.

P. b.

" Ti pedig igy imádkozzatok",')
J bu.!l uemfhi kif!lt.!6-:
oU: tith . met,. 6t m::
prMEt1k fölé e~lte- l;o mA nw több, mint 100 millió
I!mbe-r ~'IlD,In .... k"~'I'é- n-r.\Ua.., aboon 1I~ im5d!6.go.:\" 1'1killetbcD ke~:end&. IUlld,v neki l"Fr'l "PCtl'~",bb tulnjdOUE~ \' L A . ímid.gból meritett~ :ut :l c.!Cld1:J
ell L mely öt \'i!!lt.~t üd..-,:mt6 ,"unt bh'at.i:f..1o.:U::

r4"""P,tette. ~ minél ncbu bb (~,ltd3'~
f'1 \ tI.'l;tott;J. 6t tU il;!,! E a. b,t
fo (f. :a.nnAI g,ya

b.,'lü.lldre

raboon fordult ~ un'-:to<4rghoa. b~ bMl,ne kapoaOl:\IOS
k ':-ra!:!ell m:l
Ji.: u I Ji. r~tennod. \-a1-b6oyuor a.a
imád ~ ihit.'\.tátno lia '- to!nncl boU' ll, l-iteunel t~i.I.

komtt, miuWQf yintlr uIs.u~ .. ttrt. Ujult ,,"~11' ~~ntd'
n.'lWY. ntth I r~Il,L'\(aihol. .E ~t 1;\ ho.;n~1S Ul.i',...lek'~l.
~:lt ~ l 'Il:j (\tri)tod-,t. lJ) ·1Y' ra.jt:\ aur..\i:::t kü13,~I;og
i.1 ·tf'~· l 11) t'", ,ry.. Ie 1.IlHc" ,,~Ii~t.'\ II rx.. ~

Ibm.

I) Ftlolvnl t

1&

[Mfld

f~lI:nI:

Eultl fd"nlri 1)'11-

•
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Ő {'fX"1J!c..\\

to • '.at:,

rou.."

",fiÍtQf(l ~ lU {I tl.lhlj\ f\'.htr" ko~rt$
FnouvAr.. ~Y il..f'W ~l...u('~ t~ui kh\lU~\ Ilo
bu ,. Lu..\~. tuitQt ft ti~~l f('lr(htltat ru~'.:!t.·tukh';<I :

','u

.ra.wtl,!:

~ UUll
~ im"dt ....'4Ai... S J
ro.~ ,uü"
toh:\ :t,""~u dki'\I\~ WI' i.wá,~&gtn. Wl".l.r!l. ~lli u.t~;I,nk:~

.obl':\ p.~dt «'"'Uli. ~t:t~l)l"U ~':\llt lI(\S'HU ~,.\ .
.adQ)::Q& 6t, tc>t>t- <.Q ·'tuillió elllW ur.-\ja wlt ..;~
.rsdt [;tWl fd 1\ tui u1wuo.krtt i,. mi.nd ol roai. n.-.p.4:.
~I' 1'1:" ~"'Yi:!-W.F\' la tö4~tlitJ.1 hl\~, :n :. U\~l.,:~g\.~

m.:,.

hi. ts

rNtHl~tt W~kIw htMud "sf.'.lll~.ll.

mdy Ullu\ku

~~ ~\l tK'!.:w..tal. IUl ~""d tc $Z.t~~t t ~ .bg

k~\J$ iw."I~'", lWl'ltta ft ,,).h J.ü y&ukot.1l &,M.l(IQk
fclJt\tu&1 ~ hit lt' tcld r\'leU 1\ IkeXi'.:!d,l:u,r ,-il&grou
It , Ji vita t
t. r&ttukro u,s,kadtu f\ti!!:ltu~ \.:h'\.....
t(\l."ft fNeko.ó:!tt!k b~~·Ul. (\ ~lti.ío.M.oo.rukb:\u. tl::n~"fIXllyi: ~r fl.>lyt cl. l)e. bI.\ mOOt\.JI:&~u ll,'tdtN:: :\
I'q;n"OUt ~ illt5t\kCtil'~ h'riiJt ~Klt. ke~t h'~$.~too
"ulc~ya btl'l\.,ilkui! &. p~t~.:!~. kölÖ$ Shih~tt~l .

l'b~~rt')lmiH~ i~w4t('~ttfk Uo.'\liOUb t\ ~':''I~st~l $:&.~u:
r\tfblf.: kfpp..>.u war&tir L.\l.i Al.,,$ub n:lnut K&.~ "'N.
J"l~ h;\"@~ u:\wirs :!lt.'r;.'».ul u~m iSikeriilt. ll\" mu.
');.1' k\1 ~ ut'llt i,"á:(~SgUl\t. ml'l,Y' miudtl,,-á.juuk !I:.U~-,ucli. I\kMlUt~'ik rdt'h'~E':t t.t"mU\>.NuA'Xm
is öt-. BYI{:~'\Uk:to1l rt. ko}lQ~.t\~ ~r~ ~l" t:üu.d·

\\ * bh.'uht')!:
t~H'~:ril

~--s.ju.nbt_ ~·ub.t h t.t\klu~"bt. ~'g~'!\rt\ut ,' ) l'I
i:\ltllt lui t
~.~. u ~I~ 8a~lt t~ ~g (\!l~\ ~Il
OOyllltek Ito~ bokt~ &&j.SII. mikur t\ t.~n'~&h·il. esőp r

Fi lrtatl.\ll foaj\iukN a"hut:Nt3k
~"OJ,

,li:!

~nt"l lU. iu.&..l~l~

"jknkuu h~ ~\j(l ~\J:\r.\ Ist~ut ~;tL~
rdt\!'lut. uh)r i~. mik\u' h\p ~ bt &lljl\k túril
tU

n...~'b:u~. k&u.ye&Ö nE'.lucll:kt'l .R. t\ 1~~.'· (Ioto.

rUbb '~i:\ l~Ji\lhb iwA.c.t;Sg. 1.1,('1:-' ('lul~l !!:l.h·~M1 " ,bilin
btl'nhel. u iU'lU. J~*-\l,;! ulljt\ nlőbun ftl ,'QlJ_ h(\....Y
l'~;{ s. adjo.'IG \"t'l~ nekünk is. hilb"'Y ltukf'pP ~~tt"\\l~i.l\\::
t1t\l!UUI~, itu!...i.~~,il.\l"u\ II mi. tO!'i'Ultl' l!!lt':U\mk h'l~_
f!,.' miUtlll\ t\ mni w-,'<\"ru tmMr !l~lI t lIJU_'\ t'l%

«hl1dhs.al. ni" ből ~~l iwl\d'Wa.ui. ~,. a.uiut IUll
l~":-~p..\iu\:: ~~ ~,\'l\l~' ' uk taUf):. ~·lmu:)k külüu 'u
nUl\~"''\ll ,<\l l;.\~~ l1.ill;:ü t'IU~~, lk \\g~' .;--\U\I\l\ k\~'>.
lI:!.k. h~'1' úteuud. ki w.i:ud\'ut jól hId ~~ lwletl
t;,>:1t ~d~>b l::Ul\bt Uc. u.t'+" midőn ~
. (\\.rUH t ül~·
ht'tu~lltk, uiu(,),i:\ u.ü~4! _ h~~' \ :--;ulIbt. \! Ilt
t
'ubt d.:'!lt~ f'lmi)lllij\lk. Q ~d;)t ,'1$.-1 twluttf l"
\uirt~l.Ik, u\'n\ t\I.~.r(. w.,'.rt mi ~rluk C)[~ h.;mtm :",(rl

'.:r

tU~IU\ .k,'"
u...\'~t' h\,l~,~t ~yőt adni u~uk, \·!\uu.:~. ~lk' ~Y
;ot.."'!},,,): : ,i~Wl.k 1~lmuml~~ ~ abb:~u :\Oli t:.ft'U\~un.-\; lUiltltlt~ &-ok ,·4lt~t.all\.'1tnU!ul t!tköt"$i ó,
htt~$t.\lti t \~I\~ ~~'0:btlu túrt~tli): , :\I. cUl\)l-l'm.-k
t ~ ! ~Utlll ri!W~~"'" n .... m l d,."t ~_ II ~ ~~t ~
t l\rytusckd imMs~",\'~l I\t:\ruuly ,m l.r.\nst>i:m '$ l\
tmir.' j..'\rl.\m b t;m.ui!IIU\~:\U ~t(, :'1:!:\. Yult~t"Y~' 11.l(li.lH·1\
,Illlluuk k&Ulm~uyci !N 1IIbln,..~lk d,~"'\\ íUTt\.. lw;;"...'iUl!\d,,~<tl<' &nl u\eh-t ,\l\f'6n.eut':\:: bi:>Utli\"\::. &1'..lO-t UI.
Q;;:t NlI.:,UIŐ
.fl. N"<'!I .... n'll t.1l hIU\:: ~:,· ...·~y c,,"el\~1~
~ri.t. ~'Y nl. MÚli\( n ..tblll':Ioiu .1.t~tk.!\lji1l1k \ .'l"
_tl.~:.1~jVn l~,\küuk, 'l"",,\,,lu.~tll::: t\l,(}u~ll. Il,. ~t hiu·
nOk bClt-.....· mi\\\l ..... tU il\\lll$:\g $lent r\U,tW\~lld:: ki~ l·
\ . ~~t .it'l~ 1\:& \tj ~ gyen"i'k\.t l\l!k :t l .. lk~b.m, l\\iI\U~\
~iln(l.Ulbl'l\ \~l\1\ 1\ lfl~k \~y~..k\):ll......~ l~tN\ t..lé. t't:\\::
küls:Mo:g n"-IU h td p li'.l\:::\! 'O,· :i~~t nly!U\ lNntl,}'e1\
kit'tlju~Wl juttn.tni
iwlb..'\ (jnt.ui , tlluillt lU OOldl)- •

m,·rt

Ö l;H.t'N<Q Aly. lik • •\ki tI\~S l~ ~t'l\Qk

;!ol'

a

•

•
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adjll & tipUJ6 kbnyoret. Volt ,idő, amikor egy fa.tU!k6, "agy cgy..cgy k6uikl:-. elóU, boruf~ l e az cll)~r
imádntA,~l , mer~ abban . ...agy :\wiigött. képzelte a~t.

tu

lá.so.'1 lelkületü földművelő emberek, ami számukra. leg.
fontosabb, az id6jár:'i..st IItcJtlt.nék llzámukra befolyá.sollli
Néha esőt, miskor mcg u.a.p.!iugarat. kérnek, szúbég
n,erint, anélkül, hogy arra. gondolnának, hogy az
időj:'i.r&s amit befoly6.so1ni ueretllének, lU eói6, mell'
vetcményciket öntözi, 'f3C B. napsugir, mely buza..
kal:'i.s:r.aikat érleli egyuerü kérénel meg nem rikoztatb.ató l égnyomási vi8zouylatok 8zűk~szerii eredménye. Kórdlls, ki:'i.brnndiLlluk.e na.iv hitükb61, hogy
im:'i.dságu'khl az idóifi.ri.st is kedvezően befolyásolhat.ják Isteunél. . Ha föl nelll rilágositjnk bÖlcsen
és tapintatosa.n, idóvel könnyen hit.etlellSégbe eshetik
az ilyen ember. El őbb '-agy utóbb ugyanis rá. fog maga
ie jönni, hogy akttrmen nyit. jm;\dkolzék is, tu: -időjárás
m eg so fog az 6 kónye..ked,·e sz:erint igarodni s igy
könnyen arra a gondolatra. jöhet, hogy nince lsten,
ki az ember ek imáját. meghallgassa. Ha. azonban tudatAra ébr ed annak, bogy az id6já.rá.3 egy6Zerű imádko%.ással meg nem változtatható ugyan, mert az ,'iltott.nthatatJan terméueti lörvónyek:: lálloolatának az eredménye, de lsten az ismeretet, a bölcsességet. se tngadta meg az embertől , m en yei ma$:'i.t al idÓjá.rá.s szel< zólyeitól fü!!;gel lenitheti, ez a. felismeris 'csak méIyiteni fogja Jstenoo "elett. hitét. Adott Ieten az ~m
bernek ludás t , bölcsességet, hogy védekezni tudjon
lU id6jfuM mostohasága ellen is. Erdő k irtá..sá.y:U
Tagy pusztá.k fli.'litruá.va l a terménet. örök wrvéllye
!;zerint egész vidékek: csapadék viszonya változtat.ható meg, ugy ahogy azt. a lako:sság érdeke és boldogul:1.sa. ki'·á.Ilja. A te rmbzet. .tö n 'ényét ember meg
nem ,·:'jjtozt.atM,I.ja, dc azt. a maga jari.r3. fordithatja. A természet törvénye is Is~n léllyeg,;nek egyik
kül ső megnyilatkozá sa és igy j6illdulatn, :'i.ldá.st. oszt6 erőkkel van te lit'fe. Ime a. tudom Suy :'i.ldása. Es
a. tudománya. ,-al lással soha 11& ell <!nkezik, - banem
éppen hitünket erősiti, mélyiti l eten jóságában. -

titokzatos Illiodenl,ató Szellemet, ki nck kegyolt.
keri!ste. Ar. 'Ól héber képzelet egy ' kir.1Jyi tIónwba.
Óltette 3lI Istent., kinek r ideg, uigoru jogara a.la~t áll
a nlág de sc bizonyos relté k'/ek mellett olY3on kH"ált.5á.gos kegyeket bizto!it a bouá könyörgó embemek,
melyek ruáskópp €ll iJew llyerhei.6k. ~ a. goudolkow
itrag.3dt wég kerentl:uyekre il. A népies ( hit. még
PJ.'\ II a lii.tbat6 \'i!ágon k:h'ül, ,":1lami titokzatoo, ködös
nl."lg3s!ágOOD, ruanylJ'6ullson iíhe ~épleli cl h~nt,
ki, bn sikerült j6indwat:tt., megnyerDl, ruodaka: muve! ~
ba. kd l JllC&'l'lItozt:l.tj:l DZ id6 jirásit, feHuggeszti
a. természet tör\'óny6t I n nép ~rd ckében. mely- ke·
gyeibe férk6!ölt , olyan ki\'iliságos jótéteméuyeket gp.kOJ'Ol weh"ekel különben meg nem tenne, Ez a. baboná!
a; iruádkoz1Snak olya n \'3rázse.rót tuln.jdoni t,
Dlellyel szemben az I SlenL sajit. kénye-ke<h'e szerint
iudilhaljn oseleh()sre.
á íeh-i1ágosodolt., müvel!, ember, ki bepillaotott
6 természe t életének törVé nyeibe enel 3Z imádkozó
móddal Dleglx\rit.toKni nem t ud, Nem 3Zt. mondjuk,
bogy - awin t néwelyek sopánkodnak, -; a. tudomány
kiöli a sú\'b6l az iwl1ds.ágos kedély t. Nem, csak uj,
tormAI , Uj é.rtellllet ad :u im:\dságnak, olyat, amely
meló ahOl az Istenhez, ilit. mC{!lsmert, - mert. ismétr
iem, mi ndig olyan lellz :u em ber jmádsá.~, mint a.milyen htenröl alkotott fogalma. A tw:lom1ny :minden
kétséget kiclróau megfU.lapitolta. mAr azt, hogy a
te rmészeti ' <ilAg ~Ietében , egy örök változtathatatlan
t örvény én-éllye.sül. S bten new a. világon kivül éió,
I a. ,'iU gol kh-ül rU korm6.np:ó ba.t:tlom, ki néh3o-nllia
killönC3 k &ésére felfüggeszti a terméllZet. tőn·ényét. éa
kegyeltjei b'dekében termbzet ellenes csodát müvel,
hanem ebben a. " jlágban benne éUl, e világot ithat-6 a
egész '·i~na.k óletet adó szellemi erő, hata!ont s maga
A tudomillY bizonyos időre megtudja. i1lapitani
B t ermészet tön'énye Ile egyéb, mi ne az ó lényének,
a z idói1msban beillható nagyobb v:'i.ltozAsokat S igy
te"éke nys~ének, éhlll6llek egyik l:ü186 meg ll~ibtkol :'j5a
•
tnnécsot
adhat azoknak, akiknek jamik' az idój&r.\3lsten "an a lehulló cSil\:lgoon és a. Slirlllait boutoga.t~
lól fiiggllek. Milyen ret·tenetes ,'olna, ha az Ist.eD
. zende ibolyáooll, az ég leugésében és' a buzakalásl
egyik mA.sik ember OIlSŐ kérésére felfilggesztené a
l:'i.pllló sik':rj':ben, az :\gtól eld.lt alma esésében éli a i
ter més:tet. törvéllyét, Istentől azt. I'Mol, hogy "eIUnk
uwber~.u.i\'dol:Jogá.slxw egyaránt. Uágyatag dDlGg lebit,
szemben r észreba.j!6 leg)'en és még az időjárást ia
lstent.Sl ,ut kfroi, hogy önző érdekünkben rüggest.i
ne rel ,'agy ,'lltozwsa meg o. tlll'Dlé~zet törvényét. ön z ő érdekeink szerint irá.n,' itu, IlZ llemosU tudllt·
lIi'ltor ezt teszem, stent lényegth-el eUentétes d o'lgot l.::wsá,g, de szemérmetlenség ill: .AZ emberek érdekei különböznek, Az egyik gazda aratáS-l-a készül, vagy ta·
~erek ti illl~sAgom in kább szeutségtörés, mJ.ntse~
ItarI.OMlyt n= száritani, tehát nap!l1lglU'3t kér, lmádsA,g, ~i nden iO'l!ldsAgban hle llnel akar az ember
a másik kap:'i.snövényeire goOOol, melyek kellő csapa'
m;)g6.n.ak kc(lI'et6 viszonyt. teremtiln i, d e aztAn az
da:. hiányá.ban Cejletlenül maradtak, 'he~ im'dd.g ta rtalm, és külső 'formá ja is a sszerint '·állozik.
igy esőér t eseng. Ami az egyikllek:: 6ldis, " m;ulw.k
hogy rnilye~ nemes az im:'jdkotó ember lelke és mll,;.-ellj
l.."ár. llE-h'ik k érésé~ teljesitse b tell, Iri gyfi1l1Ckelt
nek képzeli Istenét h mit. wt az élct.ben legértoákeegyformA.~ sureti t .Az ilyen kérések áJtal mi)p~ nem
sebbnek. ~\ hadak016 popn:ok ellenségeik legyilkolá.befolyásoltatj3., örök tö rvényei szerint iPZgM~ tod,lK»;
. kértek I stentől .segedeimet mig J áus a keresz- Yább
az: idők járásAt • as emberek hadd tanul.Pnat
t,en IS eképpen imádkozott eUcnsl-geiért, akik ha.Ulba
h<nzá alkalIWUkodni. Esztelenség & f'öldbe, mely csak
~uttatt:'i.k: .Aty:'i.m bocshd meg nekik, mert. nem tudrOlsol terem kuko ricát vetni II astb asért jmMkoztU,
)ik, mit l.'selekitenek,,- .A brulditn rabl:'j"aiboz. kér se•
hogy Isten csod6.t tegyen II a kukoric!ball udjOll gazgedelmet, a uoltitir6 ti.nta szivért kÖllyörög lsten,
b eJ.
f
,
f
(bg aralMt..
~EOr gondal!:Uls!gunk, "Dgy kötele~3ég mulau,
De k~rd~ , I"3.jjon mennyiben remélhetjük, hogy
imAd..4gtmk hteuu6 egytUtnHn megll"Ugatáuu talSJ1
táo,ának kÖ"etkeltnénye alól abr az etnber imádd1:2; attól függ,
mit. ~ hogyan kérii.nk btentól • gánll kibujn.i, Nem ,'igy" egészségére, beleg Je:!Z 8
lryacori e~t. hogy u különbo?ll iSJtaJ6J><!u nagyon vaJ.- akkor ijedene jm6,dkoill:::, hogy laton NggNue fel
p
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rnt.rlIU u. tgrln' I,.o ~ I ij, ..(,ü, "L • C."'J6JIÚOfI ItJ6>Jon
.... 1.101<111 .., In~ 11(,U:g'/ij/UiI. J,lalJ azo/ll,a.u nllm ICllll
u otl •• , IJI! UNn l('i",lu llll II , ,. ckH at.! .. 7. ,~,..... :t'>l'8 Wfl4IIÓJ, /lfJHY máakvr jot..lJU.u vJ ijy /í.Z WII. 1d cullltr. A kl.

I

,\

1\

k~rtll lU hwnt, Ilagy _jál.l lábtwat IJrintbJfoI'J aa
tg(ife~ Cöldjlit. J:o;:r. UUUl adat<.t.t. meg nek.í. Adr.U. a.,u)!>4

bau ;u. l "ulD helyette neki WrLúlútl<.:I. tUf,! t.i~

dalw.at, boff y il uf:p .1~11t. ;:.Ima. Joz~u(, 'fml:t-'IU alatt
ugykor hIány nlllkUI tplUt.lea rrul.J.u. ...al6tto. ve.!
Haul elllldult, bogy mf:gkerc~/jo a.pj(.!ji'k e1vú~lJ;tt "tamarát. f-. iJa~c: taJ"lt", meg, helyettü 3UloLau tn _g_
k'll,t ... 11.1 ..111 o rnágil,flak királyi trú.nnaát., A halál
t:IGlin.ct6t.61 mogTemeg-vc, fl. gyá.su., IIrwékü Get.8ero4ol)
kerLr.<l1l J'ZUI- illo 01'110' h:tIervulon Igy i wádk )'-ott :
.~Hyám, ba. lehet.s!lgul ruuljék el t6lCUl ez uo kea<:ru p(>_
iJ6.r.1 Do m{:gis Iti kc lI<:~t azt liri1.(:.nie. lieg kellett
baloia.. Kapott azooi'aJl az lswntlll ~ olyao hatWI ; ;8 Jtl~i {Jl\l, mely drág:'!.llboak bi~OlJyult. u. ivlli élct.
,,, ínuIlJl v"tir.-h.lil. lölki erőt, melym:.; h7.et,jO':1Q tri
dogan mondotta; . MlnduzooáJt.alnú ugy legyen, :.mint
( u akatfl'll. blloom amint. 'J.'o akáloc.l·. \lu16 Jö:'-Ji.
€:lctért Wlw1kowtt. 8 helyett.c Isten a~ örök 61(;t kiri.•
lyCi.vá u.vu.tta fel öt.

J ;6."- dUllJ llI ~ "Ljíl rtJ1udl~tw~ d .f.,(1l1.IJl If ar. utolIt. III~J!
Jjc(U61x.llr, w!kor mM n. IblklJlIlJHlrllu-. ig vlldolnJ kezdi,
" ~('rt I!nMkozlk, 1I''8Y va/II/Iogy udif.:'bl úlcflrllllJ1,{ik a
..luK'n. II gawa. clhMIYl1ijolj!~ lavwu:1 1Z(ujt.áa~ ,(;8

•

b.u~v l , Ill,k" r ,. 'lOJ.Ilf;.g elOtt> VIII ett {~r .. y{:k{j." látJ'"

JÓ

Uftll"ltflrL Irll(ldkodk.

I.lIWII

kf,r(,&iikul, -

térwé·

~ TAJWll tlll

JúJml uJ ulÖhól ldftllyGa n new tO~(jfrlti /lIUJd lallu ljflk mU\{ lI)ll, h~y síker ('fI ali á ldást ilo
m:lldh, IduJflXln v(,W~öU [fl UIJJu:~ gyüOIolcllc,
Allglll1.bau 68 AU1orikt.baü, ,Iloly kiU űnbo n a. l z{ilsG.
. 6guk JltllájlO, VIH I I:J:(Y /Jr.útul/u.1l folytvu ni.ivckuW
~1.fIlLl u , mcly mbg II wsU bewKebgeket. ie t.lllr.l:'!.1l c~ak
Imfc1kollwl.al pklll'jll. megy6gyitJ\D\. Orvost Ilem hivnak, o rvolIlll'If5gul /Icm bluck, .ő t m('g u. táplálko7.áB
INrmóazOWII .r.alJ6]yu.!t 10 küvotik - csak irvúdk(Y!.unk

•

_ torméstoWaon nom lak' likorrol, B ho. lmAdeégul(
Iflf'ij lmHKntú" t IWIlI nyur t;8 ez:'!.a...k llallll~1t mcg a. nCul
gyógYitott. T:KlU!gS('Koou, Iln ll 117.t looodjá k, hogy az lile.
tÖllek "Oll~ volt el6Q: "ről a. l,i to ItIW Il Cllodu.IIJv6 lia.lt>J wátlllo. Il li. podig (;ijy_cgy orvo86ng Il(,]ltijl ill l~
KyógyuJ, - mllrt v!':lútll.llltll IlZürvúlr.oto ellig eróe volt,
hogy arvalII bcavatkotlt.ll oéJküJ Ifi e1len"lljon a. pUllztító
kGruuk, - nl'. IlyIlII cllotben rOOJl hu ngon cllin6.lou.k roll.láll)ot, Il'~ illlúd8ÚK lenl btajokul gyógyitó úrcj':llcl;: 19u1., (W. imúdstí.g orojGlJ1l vcteLt hit. éfl l~ Ludut, Ilogy
at C!ottolnk \}etcgll{:glinklocu vclüok éro·l.nck, friell ilŐlcg
llU.t II Ull!ggyougOlt b7.0rvcwt €:lotUlükü(j('e6ro ill. I:Hlt
VU llnak krún ikue IIzorvi bajok, molyekot n. k'llpzel&!€:,
fokor. é8 (lIoo1yQ k b~ épp igy l~utÚI/lr.ugge81,t.iv, 11.1. 6nt:ll/.LO
g,,"k\)U vetett hit oroJo últal ollY' Ji toni lohoL; dc láhWr6el, tifuszt, vlllIY vakbélgyuUud.úat caak imMafl.gShl gy6gyilanl tl.karn.i, - ! lI tcokjtl'r t{:8. iliton, igar.
-_. mint mindenütt, itt ill IICf:!:Jt, do oOW ugy, bogy IdtiiHgbllzti II Wrm6'1.ot törvéoyelt1 bUonom 6ppen u.z
áltlll, hQKy a1. cmoor 6rt.clm6t [elnyitj:~ u. term6s1.et
törvénYbiuok Ul~ielUor69ú ro, yogy Oli nek 1Ir. i!lmerctnuk
birtokábao, orv08i tUdá.<I:lva! olhúritsa. uo veIl7.élyt.
SohtuuJ íolCdj~ hogy nt imlt.dIl6gllo.k nem 1111 n.
lŐl.IllI Jt" hogy u~uk .k€:r 6~uk() t to rj ulIs1.üuk beiHUl IstCl1
c16. hnoo m uz, bogy "Iluuk áh.itu.t.ában kapc~o l:.o.~ot
k(;rcsllUllk €:II Ulrclllt'üuk lu]küu knck'. Volll, minden
Iclk.i8€:g lorrá.!l6. ... u1, hlel/ nlll. btolll\ck killünueu siOCll
'1I7,ük~égo a.nll, hOBY. mi IIOt/wk tud omú.9áw, hogy
mit adjou ő~ lnUlIl khnbljol1 mO@: minkut, O jobban
·tudju., ml ezelg"l jlwunkru., rnlnuom nzt ml v€:go, őr
wlmtlnkkcl Ci.\..Iúl hntuúk. A 1(1fY nu aku.rjou tauácllot
adul 1I1 iobucl AOijtll6uák, Ilogy milyen jl~vitá.tlo.k: ~t
' Ot/zkö7.illjön ::Izent l' ótc,' tOlOploulli.n - mondja. vala hol
M . J. S'u. Vll. g O. Az CfltUOl' oÓ udjon ltl teuouk laut..f"Ot, hoSY ll'Iikőpp teS'ye eu\mll.rIJ. szobbó éli hJI ,j~(l.IJh(.
.~ " UIlI;Ol So....sok lto6.diág vou , (a1)1.vcket v'll':'bun ''',,111
. volno. j6, hu Iliton mcglmllgo.tnn, mer~ /lOkher igl),wn
taL ~orn tudjuk, hogy lilit k6r{\nk 9 llll 8~,olgtí.1 ja.VIlUl..lIJ,. 1~ , 6 rl II'" 19W1l _lunint a~,t o. rülji nL/a. ia
\eui ' tu.tB llun KYonne'kQvul - mJglngftd t6HlIlk' ~61c
BCi: mindom, nom aZ': rd, mort hi6.0yzi.k t/ú\,éb(ll ~
M
ttJll'ht, 1>1l0elu llzél'l, 'lIe rt. ldlilt kMhnk, lIOIll \.,.ti\.u.
jh'lInktll., Mindig élm\"ni6Í't' tago.d tuag ~őlUnk (vo.lamlt,
kon b,IJiI~" ll"i)'obb &jla.d6kot adjon. MÓt09 arrIIt
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Ak:'!.1 ll:sl.i, a.kil.r lelki javakat kú-ünk at. l.lIlell.Un,
00 reledjük cl azt, hogy ! qWll. el ktirü!őttÜnk. a. terrulll1.ut ~ol\-l' nyeiboll, iujünk (eleu, a. c~iUago!o. . .i.;á·
1;(~oa. U, ,(, o ll/ , k alt..t~, lent aJ föld gyomrát.a.u, !Bten. :l.k~
rala 6rvlloyl)8ül 11.1. erkölcs Wrvúoyebcn ift, tl.ki tebátj
imádsága. teljel/ül€:lIét v:'!.rja, ar. csak btcu s ~ent Uonyével egyező dolgot. kérjen t.61'l. A gazda, ha. imájábnll gazdag aral:lst kkr, tegye azt a l: w.I a. boldog:
hittel, hogy 11te.n v,,-n al í(jld tormöcrujúooCl, il. IlUI'dUg:('f ú',llon lohelut.l:bcJl és az €:g ildi lő harllutloalJ ,
az aláhu U6 esöc8öllpokbcIl II ha ma.ga. is bUea idej6ben elv6gú a I.O..aga. kö~e le 316g6t, htol1 czekb<:n é9 exek
á llal megáldja. ba.tAráL. S llki lelki java.kra. v(lgyik,
ujlza: u b.tllJt irIJádko1.1.\Í k, bogy Uo? !aton n !l .ll·:i",j: II
"
tlllrn(ttZJ\'LC1., 116Mm <to lelk i {:Iot.uc k a törV iJyc_t. ,~
!öltárjU. lUOk elöu, kik azt 8zi... U61 keresi~, feltárja.
at. €:lolboldog9ágaak elrojtett titkait. ,Aki kér a~
l "p. ti", hI~" az lulál, aki 'lörgct aonak 'UCgUI.·Lti'tl.l'" _ n..Ú1 q,~ a . szclltirá 9. H." nyor igazi '::rU~-'lltlL aj,.{ tiyi Lt,~~ (UlÚ8ik Illondata III... Boldo~OIC, :lok,k ~D.~
tik 6, 8zomjulio7.lr.t.k az jgau6.got, mert ők megeh;gittetuek-,c Ki l~ II~ÍluL éli iga1. élut örömót (:9 á l dtí.sá~
kctclli 6~ kÓri ililCvjálxl..n, kórésO minden bh:ouoyal
meghullgall1!!t. nyer - fcltúvo, - bu. ncUlCS~ ajkával
imádkozik, hanem ha kér€:~6t lelkében ~ ::.:& ébreduó b, a~ imu. 6.bita.tába.u fo lytUll erGsödő elha:
tlt.roiá.s követi, hogy l atÍlD n lJk lI.~oU 0rkölusi törv élly~1
~ ', l.Il'11h fog (ibú ,luoJlyúl O WA ú1t.l ~boldO'.;s~g fe I D§t~lou
őrőkidŐk ro megszabttJ.,
M{'8bullg-J.lásra csak ..zok !LZ j(lIádságók talfililn.k,

.

melyok alokonk {I. t.ön·(iuyokuek crLcluíúben u,{ill.o.lla.k fe l o. SZÍvből, melyekkol lSL.;lO Umlllino h ~s

uOl jeUl, ... ilágl1uk {:lelúnek rob.djó~ rbcg~d\.Jta ,Ot: U~
iI" coel:. 1I7.1/W. ... nl6lmn m oglwllgauat1ll1k és fIldást
" " hogy e9~e
hOl:Oük. T6vcd€:s volna awubtw Utt hUllll,
rint u.z 6ld6at hozó imádsIigholI u. ~~eUcUli (is tcnné·
I>zoti villlg a lapos ismorlllo kh'6.a{.,J.tlk , :llCg" hO~~
cilak. " tud(.ijok iwMkozhatllak urCuIIlÓUY"d<ln, HJ. h,lil"
lu~yow. olyau dol8'o~ kór, UJJli 6.rt..lwára volna, ~
jll ap!\ mogt.agndom azt, mert tudom, ll~gy k rullO
tudatlIl1l8"6.bó l szúrlllUÚk,

Ez~ul a zonban 116.ula valC>
,

nom osökken, /löt or so""d I'k , lgy t O~iI ~ 3t lll.l
iM, tudallunsé.guok kórósót 1ll000,tuglldja, llI.el'~ I!~o,nzt,

8~Ol'tltOto lll

h l
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Vl'gIStéll bil:ia volna; tebát a.zoknBk 3> meghasonlott 319. Kiss JlIhb" (Má"áafijl(J)
100.000
320.
Vitéz
Molnár
Lá:azl6
(l3udapeat)
lellril
embereknek II
tnnMs(i.ra.
hallgat'lli, kik
915.000
ut i\'IondjU: : . Hagyjatok' wi lll'. jmidlilotú.s~aJ em~ek, 321. Rédiger Ödön (Pécs)
2,200.000
bisr: ugyie miuden hiá.oa.· va I6.« I.~Adko!ú.sunk állit&- 32Sl.1 dr. Májay l<~efi)nc ( Kapo,", ,~r)
80.000
Moon l I.H! tudatlanok.- ,·:ig)'uu.kf v,lagh,AágI. t'wad 161- alla. Antlonya János (Bodapest)
153.000
"
kűnkbetL és megoldódik annak .az éJetde'kdtl" a.' titR'a, aU. _ Bérn&tl Lajos~
157 .000
moly Aldást' ~ boldog$ágot. 8Z(lre~, lJátolIiá.sok tám.ad- 826. Hajdu B lU rik. (U jpeatj
100.000
"
nak 1l1cJyekben felt.1.rul at Istennek velüuk \'al6 31:lö. KoVoái:ls'. Pétemé
50.000
cél'~' ős igy boldogulá.5uDk titka.- Kit.sout:!.k~i" Iatenl a27, Szabó János (Sza.rvlls)
2 ,000 OOO
ue~tet-c, m~llye1 aa ég b föld er6i otind t.eli~ve" van- a28. Gagyi Sámuel (Rpalota)
70.000
IlUIt .. ((>!iobban · a. hit~ b ogy mi, emberek J cöc:D übkoon 3:>'9. dr I O.áA/pár-' M6zee (1::IUdIlPes')
40.000
3aO, László Oyula
..
nánat u:1kb3Il, . életunkben és l halálun.k1:ia.u Itten
136.000
aa
1.
Kövuudi
Ferenc,
(Kar<:ag)
ked ·loer. \ agyunk.
,Boldog l.ervok
éS<' n'l.9í,Y M126.000
határcnkok szwetnek a.a ima. liliilatli.ban, clh atúro- 332.t Matbiaell'DiradaJ'l (O ... l5roo ' ll)
100.000
aMa k. I melyek a~ életben tennik t meg drága gyiimöl- 33a. Kerek.ea Ferenc
200.000
"
c!eiret, • nng:yJ. tettekbon, ' j6 oselckedetekbelv TudÓlI 334. Uti Jen6
300.000
és tud1.itlall ember sBá.mám egynrállt a~ imátieág a. öö6J llf1QJt('!sualoíl< Üij08 dr:- (Budá~)
25.000:
336. Kisa Joliska ( Kiskulldorozama)
léleli. napi .kenyere.
.f
•
240.000
337. CsoJlgvay Gélla (Pest.eulébet.)
50,000
,}36fojezés képpcll jegyezzük tll eg tJ.'t t'1~dgy lcsalt
df,tloges: ősi IOC/DAja. az imádkor:(l.9 na.k az, amelyben Sl::t81JMlnllraSJ1Mózel !'(tiudw. peat)
100.000
1,200.000
osak: k éréseink soroljuk fol Isten elütt. SokJmlI e8Z- a39. dr. Nyiredy Jenó "
340. K. Nagy Lóránd (Kis marja)
m~t;.)'ibb az az imádság, mely az Isten felé ,-al6 ,tá,.
800.000
gyakod.s én ós e. fakaszt fel azivünkbeo Sr amelyben 34 1. dr. Csongvay Géza (Tiszalök:)
J.OO.OOO
3S0.000
lelkie.r6ért .könYÖrgünK, bogy a.z.~et. Öl'Ömjt, és roegpró- 842. Horbély. György (Za laegt:rueg)
60,000
bálta.tá.sé.t egyn.rá.nt elviselhess ük.. Nem ;u. a i fontoo, 349, • .K.~rdol 'Gézané (Csákv~ r)
10.000
hogl e:en a földön milyen s orSD.ak lesziiuk r é szesei, 3tWh B enke G~ula (fl1nrkeve)
a,07t.000
lia/Icm ,;:U, Ihogy milyen lélekkel éljiik a:,: Hetet. iltltD 3451 J óUUl ' Mlklós"' (Hudapest)
346. Szende Gyula
"
200.000
(lS a íou.tos, ~ogy a. jövőJ;l e láss.ünlQ ,s hogy a ho!no.pi
160.000
nap gond és baj nélkül va ló I~yen, hanem . az, hogy 347. Jánouy Pal (Szolnok)
848. Ambru9 Dénes (Budapest)
55.000
Je@~n delki erőnk a~oknak leküzdésére és arra, ~ogy
1.62·000
á1dMt és esa.pást, mit I s ten ad, egyaránt hitool és 349. Paulzpertl KárOlyné "
100.000
megnyugvással fogadjunk. és ,iseljünk. Az imáds~ aóO. U~. VereSlr· Gilbor • ...
20.000
ri. legmagasztosabb, mondjuk .kri8~tusi formá.ja.
az, aM I Dr.' b'lontá·g~J TamIÍ.8 " .
352. FlÍ.bián Dénel (Pestszantlőrioo)
60.000
m~ i)'beL il. lélek teremtő Istenét litja. meg; megvilá.
750.000
gJ30dik el6tJe a :,: O szent a.karata. ~ a mag, aJduaté,t 3öl:h, RáauJl Jánoa · (Bácaalmá:l)
ls te~ ak3.n~tá~al a.zono~it\"a, szent \'6gyp..koiáaok fö~ött
l-X köz le m ény öluege: 104.295. 106
Igy 10. (I ~' I:od~k : aAtyám, legyen meg a. te dka.r,ho ;.$
Ez ö.azeg egyezik a m . kir. P08\atakarékpéllll'
Milyen imáds4g abból ti. boldog benső lelki ta- tI& f9'tS' éVi ' 42'"áarlotktVdnatával. TElIjei t isztelettel
pasztal at~b fakod , hogy IstOJl gOridvisé!ó Atyá.nk,
az Egyházközaég Gondnokaága.
~' t, ~,,!l.k&~ tehál minde nben bá.tran bizbatiak: Or"4,
•
'M r n:;y" , t.trám. t.e job~ tudod, mi szolg:U · ·: avs.m~
ml,utsem azt ru: en gyarl6, vége,s értelm.emheI.!H:..
l<FiI'lII.AGk R~M'.·
hatni, ~'Ilgy g.xönge a.jka m szo.va.kbau kifej!!~ni t u dná.
Havonk6nt.
Nen.r. biztos, bogy va.jjon jó-e &z, amit én aka.rok
Amjkor fl- szerkesztőség \'Olt oly szivea nju.s~ ro·
legyen meg hM. a l te akaratod. Aty,lw, célod vol~
\'~l.·Dl,mik:oq az ismeretlell8ég világf.~,. jéletre 816- vat cimmel helyet adni e lapban,olyan köueménye.kt
:ltottáL. sleut. orsz.ágod épitésének mu nkájához vá- Il6k, amelyek az ifjUság tollá.ból kerülnek ki, akkO{
an t ott61 engem iu eszk özül. Adtá.l nekem tiszta. ér- előttünk három szempont lebege"tt. l._ször is a Dávid
.J:' erenc If,'. Egyesüle~ . mozgalmair61. beszámolni, 20
l(;~met. meleg sr.ivet é. mnn]rabir6 izraokat, bogy -ol
t"f
ro
"
J
ooJá!.Okat
s~erezni
és
végül oly köilcményeke t megjemindezekkel Téged
a Te " .. ~ Il ", .uJ
~,.
. l'
... s--t:>0...... ~ szolg.....ilam lentetni, amelyek révén a 'taouló diákok és a tanulni
ruet'u"cr§zágo épitsek a. föld ön. At.yám legyen mf!i'
vé.gy6 iskolá.n khiili ifjak is ruegro1á1hassák ~ lapbaq
.. t4 akaratOd áJta.1a~' }..a,
'
III őket érde.kl6, lelküket. nemeait4 éa szeUenu képes~
~'" ClIll GAb."
eégüket íejle8~t6 irányokat 6s tanulmányokat. Ez utób·
•
bi cél 8~em előtt tartásáva.l arra kell törekedjünlJ,
Hogy az iíjusAgban feJleS8~iik az unitAriua öntudatot
oly.1 k~ppen, bog)" b6.rmikor I bácki el6tt n& kell:.ien
sr.égyeneluie, h ogy e " alJás kö vetóje. Erre Stlükség
1'an, még' pedig mu1bataUsllul Jl8Il 8rii' €:g, mert
Erdély elvedtéil6rel ott fJJunk; hog, el"'ld:.ettiik aa;
öane, WtiUWUl iskolákat i,e.
L
Alig B;rdél1 mjénk \'QUi a.- elte' itkoJék ro E,e~
100",000
&tf.OOO vdt. WiNom kQzépfokn \W.itár.ills iikolénk, amety töb~

.
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UNITÁRIUS tRTESIT6
H

kevésbó kielégit.ette az unitáriusok igényét, amennyiben
ll.
Kolozsvár. SzékeJyk,::s:1;tu.r élt Torda
vidólrlek megbphattAk az unitáriu9 szellemben való
nC1'e1ésüket " igy iotplánta.lhtLttAk azokba. is, akiknek
eTrO nem volt. alakalmuk avagy módjuk. A1q1" kev6u6
il'lmeri egyházunk derék mult ját és nevelési rendszorének kiv416s4gá.t, az nem f,o g osOl:j,&lkozni azon, hogy
kitün6 értékek, miért kerültek ki, ez iskolá.Jc ra.la.ib61
o. sú,ma.r6.nyunkhoz mérten j61rnl nagyobb 6zAza.16kban. Az nem fogja. pusztá.n véletlennek tartan,\. Mert
ez iskolákban Bzá,.mtaJan esetben látták és élvezték az
óozcUeulIégnek o. puritá.osé.gnak, 111.a.badcl vü gondolkodásnak és a. türelmcuégneka. jó példá.it, ami a.karva,
nem akarva is öo.k6ntelenül beléjük olt.6dott tanul·

mÁnyaikno.k megszerz6sc alatt. Ezen nemes t~jdon .
&ágokkal felrubfizkodva. kerilltek ki az élet~, a.ho~
u tán közéleti szereplés ükkel méltó nevet V1Vta.k kj
nemcsak a. maguk. baoem &z unitárius egyMz szá-

j

I

)~
;

'í

.,

mba ia.
.
:€rtékes és eredményes mult.tal dicsekedhetik egy.bátunk. mert például nem kisebb értékeket adott
:n magyar irodaJomn8.k, mint iBra.ssai Sámuelt, AraI11(fAkosi Székely SAndort, Kriza. Jánost, .BölÖni Farkv
:Sá.ndort, Orbán iBa.lAz9t, Jakab Eleket. stb. :a.
politikai élet.ben is ez:~mottev6 szereplésü ,Berde 1>16IlSll 69 Ká.li Nagy Elek, tovAbbá. Nagysolymossi Koncz
J,é.nos Zsuki I...á.szJó, IB:ra.ssai és Augusz.~novich 'és
8. többi személyében pedig valóságos jellem óriá.sokat
tud felmutatni.u t ldozatkészség wr6n, akik egyszorü
életmód mellett, de törhetetlen munkakadvvd és szorgalommal az6rt gyújtöttek vagyont, bogy minél több
jusson o. t,'l.nulnivágyó szegény ifjuság ezreinek; maga
.a. nevelés körül .Brassai , Sebea Pál és Buzogá.ny Áron
.oly plildák haztuk tanügyi történetóben, a.kikre roél·
~áu büszkék ' lehetünk.
Azt hiszem nem tévedek akkor, amikor ugy mondom, h ogy nem n.zéJrt voltak: a fent nevezettek és még
:azámosan oly ki"á.IÓGk, mert az :unitá.rius vaUlls követői
volta.k j61 tudjuk, nem volt valami hht4g6 ajánló le"él az
ba ..,alaki unitáriua volt , még o. mult század közepe tá- jf.n sem, amikor 1840.ben. megtÖTténhe:l:ett az az eset,
hogy li Btatmármegyei Farkasast6 k.özségben. egy latelepülni lizáud(:!.ozó magyar unitárius ember ellen az
eskúdtbir6ság a'tt az itéletet hozta, hogy ba nem
megy ki a kÖ7.sl:gblll, tömlöcbe vettetik , mint veszedelmes ember, tehát ismétlem, nem azért volt:.a.k ök
cly kivá.l6;l.k, mivel (LZ unitárius egyhá..zhoJ: tarlóztat,
banem
azért" mert.
unitárius szellemben nyerték
()ktatá.suko.t. Nagy p Hdá.k, nemes példák követ6i volta.k'
ök, mert mi ndmegannyi szeme előtt egy-egy ideilis
nlak lebegett és a.nnak szeUemében dolgoztak ~gés . .
tíletúkön keresztül. S ezeket az ideá.loka.t leginkább
erdélyi föld Bzúlte, amely szintén nem véletlen, mint.hogy tudjuk o. törté nelemblll, h ogy ez o. kis orazfig"
rész st.envedett a. legtöbbet ~s a. benne elisihert hét ('C.
lekezet. közw az unitáriusoknak dupltw ki jutott e balBors, de a szenvedés, miként Kölcsey oly találóan
mond ja. o.zért szúks(:ges, hogy megto.nitta az embert
/irezni éa gQJ1dolkozni.
;
Uj3.bban, Erdély megllzáJ.láSá.val ismét nC~ C8ek~ly
'fe seleH~g érle az unih\riusoka.t. Az onnan khnenekü.lt
unitá.riulI csalMak nagy ~,ze ,Uuaapestre, más ré.aze
~ig elszórtan IloZ ouz&@: különbéz6 helyeire lteril.U.

Ez AlwI at unitAriu~ tanulók ~"'e.z~tttJc: M~ ", 8?ükléges 8zel1omi táplálékot, amit még o.p.'l.ink t lvetlek
é8 cseUeg idöRebb bé.Ly1ink. Kikoriiltck Erd61yböl
a családok oly helyre, ahol ILOnyit. tudnak az unitAl'i~
mus r 61, mint amOnnyit. Európa. tud 1.ln81ar()ur~"lr61.
Nemtetünk: termliszet6scll nem nyuguik bele abba,
mivel ismeri tajá,t értékót, hogy cnk anny,it tud jon
felöle a ..,ilág, hogy van o. Duna mentén egy )dg 6.lhUlI,
amely pé.r évvcl e zelőt.t .OsztráJc te.J:tom4nyc "'olt, ha.
nem uton_utfé16n iparkodik {C\..,Uá,g03ita.ni 8. kül{~ de t
arról, hogy it t ezer év ;óta mily mag0.9 kult.uré.t fejtett
ki, mily fo ntOR szerepet töltőtt bo a. törU nelem folyamtw és meggyöt;ni arról, b ogy mily nagy 6rtfokeket
adott o. vilAgnak. e !ti8 jelentéktelennek lMuó orn&g.
Nekünk unitáriusoknak e kótös t örek'YéSen Hj"i\l még
saját. test.véreinkkel ezem.ben is el kell ismertetni létjogosu1tságunkat, amibez ugyancsak o.z értékeink lel·
sorakottatása és ismertetése stüksége . De elöbb ezt
természetesen magunknak is iRmerni kell.
Az az aggodo.'om , hegy az Erdólyh61 akM régebben.
akár most kikerült Hju oly öntudatos hitet nem merltt
h et, mint nmilyeu okta.tá.st. ott kapott volna, ncm all\p'
talan, bo. mérlegeljük o. magyarországi unité:riu8 ta·
nulók helytctét.. Két csoportra lehet OSztani a tanulókat. A főv á. rosban és vidéken lakók ra.. 'f ény az, hogy
sem Pesten, scm vidéken unitA.rius iskola nlnos. Még
o. föd, rosba.n összcjönook; a. oto.nu1ók hetenként egyl wr
egy h ittanór6,ra, amelyen 30·30 an szoktak rést.t venni.
első elemistá.tól, nyolcadik gimnáziet.á.ig. (Mir pedig
e heti egy óra igen kevés ah hoz, hogy minden ir6.n1"
ban eleget kapjon hitben
vaJ.ó meger6.södé!Wb.e~ )
Templomba, hol ei:t néllliképp pótolhatn!, nem jár'
Ihat el mindegyik, mert a nagY tá,volsá.g és ti, go.~da.s~
helyzet nem engedi.. Ennól még siv6.rabb o. vldékiCk
helyzete. Itt még unit6.rius lelkést si nce, aki legalább
utmutatásokat tudna adni. Kénytelen o. gyerek mAs folekezet lúttanórá.)á.ra eljár ni, runi mngá.bo. ,he nem
~ s zélyes, sőt egyene8en hasznára ..,álh~tik, h~ ):e1l6
tapintattal 6s türelmességgel oktatja az lllet6 hittanár,
de (elette veszedelmes egyházunk számAra, ha ez ném.
ugy tör ténnék, vagy nz lfjuoon nem ébred fej, a.,agy
nem ébresztj,k fel az öntudatot, me.r~ o. ma..holnap fór~.
fivé. nőtt ifjU elveszett az egyház számára.. Ezért a mlu
vA.lsá.gos viszonyok között o. azúlö kre kel.t6s felndat
vá.r: örködni o. gyermekekre, nagy a nagyobb száll.lba
bele ne olvadjana.k és ,:másod/lzor 8. hiá nyt UBY potol jálc
hogy o. ma.jdan felszaOOdu l ~ erdélyi unitAri usok meg'
f
tkotott és kétségtelen at idegen ha.talomtól ~~eg'
g~;Ült ere jét. megerösit.bessék. Ezt követ~H a. sz.u~~~
t61 a tradició és azok irá.nti kegyelet, aki knek ]ó
tá.ból éa akik nek szellemében 6k nyertek oktatMt.
.
I
i nl UnitAE cél eléréSében ki\'!in aegll8égé re enn
'_A •
.
ta .
elyben lul.'fou...., n~
tiua ~rtesit.6 IfjUSá.gl rava
18, am
""1' értékö
.
1 il minta ~l1emü és er..o CSI
hazafias érze m ,
. ,. J{ér 'ük a mindollJ
uni t6.riuBokat fog.uk Ismertetol.
ha t6t, hogy közAs eélunk legyeO eredméOy68. _
.

B orbitg dJnár4$.
t

•

Egyndlet, •
A O•·.ld Ferenc dIfjus'gl
tt'
eoel h~D C ur·

fUlját pénztára terhére r/ln /Ize 1ngy
,mind .
.linea véget ért. A két hónapos tanfolyaIDo

-
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Mert angyalt égi fény
Táplál meg látomása,
Aminek idelent
Nincsen szépségre mása .

,-égig élénk ~ rdekl6d és kisé rle, • og,-, hogy IUlag
h.! ..·hl,luoni:it pár iIju járt. ~l Jllta nd6an , bo,gy 1\
.a~d II". Olii.éllliat ezeu fa.jtlo~t- i~_ h6~oljanak. A
ku rzus ,-imgrns.:üDlipján j6l 8tkendt " lu p \'al :d,.
ródott- h-,

Fanláziának is,
- Mely knlt6 drága kincse,
Ilyen Alom való,
Hogy szinnel tele hintse I

MUsoro' piknikszerI:I tea-délutént Nlndez II Dárid hrem: Uju~gi Egye~ü1et áprili.
:i4-én . aaru-n:\p déhltdn 6 6rnEof a Vn:cae pp T ársadg' helyis~~~. L'(. . F~N!.llc ... k!:iru~ ~9 . edw
al:ltt. Mivel aa dr J~I(!gli uS9zeJo\-eteleknek: a.. l4u dt eddigi mb irányu tárgyaOl'Olist. miatt caak
maa' li!helcU il mst to \"'J.bb fii lni, é ppen 6J:ért IIZ
iljuság gundolWl el~ ~ éu i tett 1 9 r .~z~ rüsé~gel ata~j!~
ápoloi II progra lllmJ310111r. eJ:t II vm~~\t IS A mIII '
dig jól aikerül t thea-délut.iDO k wéltó t:\na len lU;
olkö"fetkuendó is, mert. 3 gy ön.,-örcöd letö mi.bo!'na k minden egye;s s.r::i ru a külön él\"6zetet fog nyujta Di as ört"geknek és ifjako3k eg.nw 1nt. Müso r
után táuc It'sz. BeMp6dij niucs, do r uh;lU,r köte·
lH6. Tekintettel arra, hogy j ótékonysági céhn.Hlll
l oodez6dik ft kellewes sz6r!l.kozáll, kérj ük II m egé r tő
anyai szi veket, hogy esetleges ;Ija udókllik llt w ;'\r
előz61eg jeleutséi:: be Péte rCfy Ju liskánÁl Ku u·uica
22. lll . OUl., tclefon
, : J óuo{ 3 12·00. A t ea dél u·
tán napján :I \T iJ~ep p T á rsRság hely i s~~be d . u .
9- 4 óra között lzit"ftskodjeuek elkiildo ui. Ez
üsu:ejöt"etelre ezu toD i9 szerotettel hivjuk mog uz
n nitá ri tl9 társadalom nak a szépér! é-s j óért lelke·
sed6 tagja it és barútait.
•

Ha felrepUlve most
Ilyen álmot lejuttal :
Kristalyon napsugár
TOrt akkor erre utat.
RepQlj, fantáziám
Játékos szOkkenéssel
tS gyere vissza gyorsan
Mert s.zenvedek, ha késel I

""ár

I\ \egy és jön.
tudom :
1.i tOrtént ~nt az égben?
Szemem káprázva függ
A k é klő messzeségben,
Mely titkokat suf,!o t
Lelkem legbelsejél)ek Zeng ben ne hárlahang.
Cimbalom, angyaiéuek.
Meg egy más - földi hang
Oly bus. de mégis édes :
MegkOnnyeztetve is
Örvendeztetni képes!

A mennyei koldusasszony;
IMú mnak, aki égbe költözött
És áldott , olt az asszonyok közólt.

,

Iri.: LONDESZ ELEK
A földre bámulok _
Előttem ellebegnek
Sötétlő árnyai
~ bárányfellegeknek.
,fl. fOld, mit el r.boll
Azt már nem adja vissza :
Hálállan cimboral
A könnyedet megissza

S. hallgatva

Ha kedvesem - te már
Mennyországban repillgetsz
S mint haHyu a (avon,
Te fényben elmerm hetsz!
De rnégi~ disztelen
Ruhád meg a hajad I
Jaj, ő mint koldusasszony
Látom, amint halad

•

,

őrzi meg

Csillagtól csillag ig
Sug irz6 lelkek melleU,
Kold usbot a kezébe'l
EzU st liliom helyeit.

Bizalmas vallomásit
, t s nem nyilik \ ki szája
Csak ha sirgödrOt ~sit.

Amikor ég be szálll :
Ha' égének dijáb.n
Sok csillag ragyogott
A köntösen, hajában,

M!lyen derült az eg !
Mmt teljesült reménység.
Fehér bárányoka t
Előre hajt a kéksé.,.
Ez ~ k et

órzelli

•

Angyal fiu se kellett _
Vagy ott horkol talán
Egy csillag- bog lya mellett ?
Vaj jon mit álmodik
Játékos képzelettel
Abból , lilii otthQu ö
Ulravalóul teU el?

De vissza nézve rám•
Ki idelent maradtam
S az id ő mezején
Csak sóhajtás l aralIam :

•

j\'legállt és könnyezett,
Kezét keresztbe lelte,
Majd legszebb csillagát
A kebléről levette.

-
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,

HIREK

Telofon sw,mDnk ; L ip ót 974-,24.
•
. ,h; Unildriu.!! trtesitll« jelen sz4rutít Illés: m eg_
klildjük minden etldigi olvusóuknak azért, hogy ed
o. telbh'ás t olrnslillssák. J'ájdnlOmmal tt'sszllk bár,
do ez a z ntolsó kllldcmóoyUnk azok SzámtírIl,
nk ik óveken át csak elfogntltAk II. Inilot és öl'ekc
(\ 1. Ilc m rir.c ttek érte egy 'f il](ir t IleIll. Kivételt teSzUnk
szegény (,es t,l'éreinkkcl, nk ik C8l\lt1.tljuk életéoE'k suly08
Illcgf erllclés6 nélklil nem k épesek f izetni. Nekik in.
gyen k nhf jOk. űrömfinkre s zolgál, ba olvll.'!sák. Do
SOkllll , ig en soka n, 'akik kli nnyen fizefbctnének 110m
gondoltok arm , hogy mekkora kOzdelem fenntartan,;
egy olya n lapot, 'amit !l35·en olvas unk éS amelyért
esnk 400-an fizetnek (il'cnle. Iratodik éveS munktillk
még n. régi nd ósst'igokk'al is kü zködik. Az uj n6vsor
mM elk6!!7.lIIt. Akik to,·tiblJrn ilii olvlU! (li kivállll'ak
lenni lapunknnk, azok mult. I! ztimunkknl küldöt.t csekk
ut,lb
bekilldiJot·jk (HI rl lí fi r.e t6s t 6s háfrnJt'ikulmt.
Boldog t1nnepcket ki vl'in S 1.í~ retettel fl. kittd6hh·lIfn1.
j ll'ttutlSzl.eletck II rill·tiros ba n és .a. környt'i keu.
AHoc!en vasá.rnap d . C. 11 órako!" a7. v . K o h á r Yt
II cc a i templom!).1.n. Minden hó m i s o d i k vasárnap.
ján d. u. 4 órakor a VIII. C III ci b (~n c·u e e ait eletni
iskolá ban. Mi nd en hó II t l s ó v a lJ á. r napjá.n d. e. I I
ÓTakor J> e s t s z e n tJ ő riucen ar. áIlami t elepen a P<'l·
gá.ri iskoJábau.
,

Eskelést, keresztelést, t e mető st egy nappal előb b
kell bejel enteni. E zt saját érd ekében mindeJll. . i tu.rt sa
s zem előtt. Hivat alos ór á k : dél előtt ~ -:-1 :2-ig és d él
ulá n 2- 4 ó rá.ig.
N/l"szt'h'ds6gU.nk mi nden hÓ második e8ftWrtö~é n
d érlutá n 5 órakor tart ja üléseit a. lelkés zi llivaialban,
ugya nakko r bibliamagyará wt.
Rend úrei nk r észére külön Is tentis zteletet tartu n k
mind en hó barm'adik csütörtöké n este 6 órakor.
Lllk4S\'áltoztatáS eset éo egy l evel ezőlapon kérjük
a z értesitést az u j eim ről , hogy lapunkat pontosan
kézbesitbe ssük.

na

egy cs aládban be teg s ~g, vag y egyéb ba j tá.mad , 11;1, w\.lamely család tagju. k orbúz; á.po!ás á;l á ke·
rül, bozzá.tartoz6 i levélben ·vagy t elefonon ér tes it.sék
a. lelkészi h iva.talt erről , Ilogy a.mennYire eTÓn kt6 l
t elik, enyhitsük t.esti-Iel ki "f1i.jdal mút, s zenv edő t est
véTÜnk nek.
\
Nagypé nteken de. 11 órakor, J ézus ha Já.1á.nak e mléké re, egyházi énekka runk a. Pa s5iót éoekli. I mád k'o'
zik és beszédet lnolld : "Biró LaJos lélkéu.
I1u8\'c:ti nUlICp ünk mi nd két na pján osztunk: urvacsorá t.. F,lsö napjá n p réd i kál~ J ÓUl.!\ .Mi kl6s pÍlsp.
vlkárius . Ur vaesorát oszt. dr. Cs iki Gábor mieez. lelk
Második napján prédikál : J a ucs i U\.sz]ó lelkész. D rva.
csorát oszt: ,B iró LaJos lélkész.
GyuMIl március 27._én UH·to U Istentiszteletet és
onlo tt urvaclorát J 6mn :\fik16s püspöki viká.r ius. Az
ottani református bh-ek tem plomában volt a "/: I s tent isztelet, a mel yen testvérfele"kezct t agja i il ré ut vettek. ITi ve ink közül 22 en rés zes ültek a. s zcretet vendéggé ben, amelyre il. kegyszereket ti. re f. loI kósz el6zéktlllY
u ivességgel bocsMolla r endelkezéaünk re.
'

•
Miskoleon Virágvasárna.pján df'lelött a lul hero.nus
t~m~lomba,~ ta.rtott I steutiutel eten vettek u r\.acsora
hLvelllk, akiknek s zintén J ózan viká.riQs Ur volt
!
ka.loDlma l uolgá lópnpjuk a luth. espereuel e;;ü~t~
Deb.recenbe is J óian v ikATiue kée.zill ~\pdlis
24 óre am ikor is fé l ' 12 órakor a Kossuth.utea re f.
templ.om ba B.yüluek öuze a7. ullifáriueok. pi. deb.
r~ce Dl ItiteuhszteJet ntán kö"/: vetle nül es peresi vi.zsg Klatot tart, Fiizssgyarmaton, Dóvavanyáll élJ
Hezóberóny ben a vikárius.
'
Dr. Sillney B. SnOV yol t montl1láli (Kan"d.)

' "us , e,'_'
t a.n
IWS ~ feleség ével együtt egy
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um t
vil ~~körü1i

3
' ulbaejtették .Buda pestet~"
.·an
j a 6s g
há~kö7.~~giink szjvesell látott vend égei voltak 3 n 'o, y
Á
ay g.
pr. 3, -~n (\'asárna p) este fogadta. er,yházközségünk
6kel,. a k.Lk 1920 n!ara óta nemosak nekünk, de erdHyi
~e\l tv é relok nek Mm uenkor kedveack lesznek'. 1920 év
úv JlylHú n Sicl ney TI. Snow lelkész volt a \'eze tője an.
niLk ~Z ~Ill e ri ka.i egyhár.i bizottságl}'I.k, amely erdélyi
(>g.v!' u":<1,n htt meglá togadla s anyág i 'h elyzetük s ulyo~ 
~ ~gáll oz, amerikai ~gyházak< tesINéri segilsl"gével el1yIHl ett.. Elbájolva Ilai1ga.ttuk üd vöz l ő be~r.édét, mely.
ben, mi n t eg y meleg t estvéri cs6kra, ugy e mlékezett
vissza erd ély i utjára, ahol minden eklézsie: tist.telc: UwJi P.1.I!jává , es peresév6, sőt Enlaka. községe tü~olt,.Ó .
fópara.l\e s nokává. is megválns ztotta örömében és BlCl"CtH éi>cu. }:gyházközségünk nev6ben J Óza.n vikárius ur
a. N őszüv e! s6g ré s zéről an nak olnöke Buzogány Anna
urnő, a~ ifjuság képviselet-é ben d iszmajJ}·a.rba.n ,"Bor.
bély r ál fő i s k olai hallgató köszöntötték a \'endCg ekeL. A P rot. Nőszö\'ets ég, it ?fa gya l" Asszonyok Szö'
ve t s~ge, a Szilágyi E rzsébet Szövetség éS több székely
és ifj uság i egyesület elküld te ké pviselójét éS követeit
ü Hl'ür.lésér o .azoknak, .. kiket szeril t ünk és há.lá nk' kisér
tll ln<l e n felé.
.,
AJ: Uuiláriu!J Nők Szö\·e{Sfge 6.pólis 21·én (c,,-ü
•
tö rtök) d. U. 5 Órako r a. Kohá.ry.uCel\l tem plomban _
n a. g y g y ü l é s t t a rt, a melyen mi nden uuit á rius a~z
s zony lJe \'onásá va l, az eddigiek llél szélesebb aJa pon ki·
ván ja meg, 7,ervc ~ rii jó!ékon)'ságn n.k mu nk.'ljá.t . .?üad en
llDitárius ass zony jöjjön el a. gy·ülésre, vétesse (el ma
ÍJá.~ a. tagok ,"kö~zc s Il aJga ~s a meg ,1. ·prog ramjá t aunk á
m u nkánok, amellyel a ~ ze llve<1 11 k segilség6re a ka r
sie tni a. Nős zö veh ég.
OlA ProtestanHzmus teendői a nemzj!ti
egység megteremtése körüt." Ez volt a C i Ol~
a nna k a z el6Hdás nak, a me lye t J ÓZllU Mikló8 püspöki
v ikár il1!'1 t:lrtott· a Be thl en G:íbor Szö vetB~ g á lta l
r e ndozett e1611d á 8 fl oro zaton á pr. 6·án. A h ulló eső
eUené re igen s~é p szá m u gyülekezet ha l!,Il"at ta (6.
pa pu n k fejtege t éseit a felvett p roblóm li r61. K iiJ ö nősen
a z e lhu nyt Prohászka p iis pttkről valo m ege ml ó ke~6s e
- amit ó számunkba n is kö;d iiuk _ 80k hall,!:"fltó
azivót mogfogta. Az egész előadá s t ogyóbkó l~t la puuk
valamelyik következő uám ú bau hozut fogjuk.
Ifjusági Isfenfb:deJetet tnrt' Biró Lajos
lelkóBz áp rilis 24·én d él után 5 ó ra lrer ~. Koh á~y.
n t cai t em plo mbau. S.zi veseu látj uk: :1 re l ~.... Ueke t ~.s ,
de az i ekol á bajá r6 nö vendé keknek k otelességuk
megjelenn i.
A konfirmáló növendékek iinnepélyes
megá ldá sa éli az el8ő nrvaC90rll ki uo Jgliltal úsa
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