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Anyák napja.
•

Május 5. napja 8Z édes enyáké. A boldog és 8 rájdalom
!örével átver! szivü lInyáké. Világszerte megülik ezl 8 napot
és valami különös meghalolIsággal gondolnak 8Z emberek 8Z
édes anyákra. A gondolatol 61 szörnyű háború szülte. A gyászruhás anyák föl del áté r ő \áncimak látása mindenkit sziven üt.
ts minden ki könnyes lélekkel néz az édes a nyákra. akik II
ne.gy emberpusztilás szörnyusegei közölt csak sírtak. áldozlak
és lemeltek.
Máj us 5-én m inden jóérzésü gyermek adjon édes anyjának egy szál virágol és mondja el elálle e.z alábbi fogadalme.l:

" Édes jó anyám f GlInepélyesell fogadom, hogy
engedelmes gyermeke leszek. Soha meg nem szomorifon) s mindent elkövetek, hogyarömét lelje ben"
nem. Köszönöm, hogy fölnevelt; köszönöm, hogy
annyiszor megbocsájtaft. Fogadom, hogyha baj éri,
megvédem; ha beteg (esz. ápolom s ha megöreg!izik.
vagy szűkölködni' fog, magamhoz veszem es egész
erammel azon leszek, hogy meghosszabbitsam és
boldoggá tegyem drága éleféf. - lsten engem úgy
segéljen I
A Koháry-utc8i templombe.n május 4·én emlékszünk meg

az édes anyákTól.
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Istenhit, Istentudás, lI oitárumus,
bibliamagyarázás.
Ré stlVetrenl a !'fagyar Kálvinuövchiég cgyesmetközi érte_
kel.lcrén, ahol arröl volt szó, mit kellene tenni, hogy segitsunk a
romlHna k indult ma~ar családi élet megja,,"itásán.
A családi élet lazulásának oka - elsősorban a világháborút
követő gdzddSJgi nyomonisJg. Al ember, miként a növény vagy
mss organizmus a környezet hatásának van alavetyc. A gazdasági
nyomorúság általában lerontja az erkölcs.3ket, igy a ~ládí erköl_
csöket is.
Elen folyamat ellensúlyozására fontosabb, mint valaha, az
emhemcoelés, t ehát nem csupán az ifjúság ne\·elése.
A sínylődő magyar llép a s zenvedések bor z.asztÓ nyomása
alan ver!!6dik. Az Istenhit volna ktpe5 erőt kölcsönözni, a népet
feléleszteni. eroinek, nag)T.;agának feltámasztására képesíten;'
A történelem tanitása szerint al a nep vitte nagyraJ amelyet
valamely köros nagy el\', hi t összetartott és lelkesített. Ha ez az
összetanó erő csök1..""l".nt., a nép lehanyatlott, majd lassankint lemnt a népek szinpadiról.
Ma kihalt az idct!fizmus az emberekbő1. Pedig ez emeli ki
'u embert egyéni tiete kis k ö r.ebŐl a nlagassagb3, ahonnan hi te,
t"tldása, cé.ljai, 1..-üzdelmei széles s hatirtalan horizontja tárol fel.
AZ élet sok helyzetében el\"""csz.etr az 3Z ember, de az a nép
is, - akit, m etve amelyet nem hevit idealizmus. E nélkül nem
bbjnk m~l"Tl1 11 mindennapi é let 1..; s és nagy küzdelmeit, soks:ror Bt 8ett'e-hlillálra stól3 "\'"álságo"kat. E néll..-ül ah be nehéz.,
kj"";IlYts. srii.t;E-e és siralmas az élet a;lró-<CScpn'i gondja és kenytrharc. - "kiilön5sen mll a tcia noni magyarnak!
Az iÓe!1lizmu$ ÓÚOrrdS<'l <'lZ hten. 31: Istenhit. amely meleg..
~ aYlilstt az éle.t" minden terére, 81 élet minden megnyil~
nuli..<;:iban.

Ar Istenhi! közös t! lI:ii!ánbó:zó Ddit.isokbdn s eJepp min"
d~ '/1ht911M't ~g1Jeslthel_ Nis a bit és más a \'allis. .l. hit belseS
iol"ér~ és a valUs külsó me~an.isa nem mindiíl jamal: eg:.. ['"ft..

Istenh'ilet s btOltodist ~e11 c';breszteni.., fenntartani 11 gyermekdd~c:•• UJú.~n 5; u eg.l:s:z tarudalGmban. E téren fd.aata
va_ -

.. nDboktlltüon és '\aDásb"'llk-orhtoknn kirijl _

mindda
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oktatónak , minden iskolának és az egyházakon kivül a tár:sa~
dalml egyesületeknek is.
Az Istenhit és lstentudás felkeltése az iskolákban ne legyen
külön tárgy amúgy is van vaIJástani oktatás. Minden láfgy
oktatásában minden oktató és tanáf szaván át kell szivárogtatni
az Istenhitet s lstentudást a sziv és az éffelem fegyvereivel.
Minden oktatót hevítsen át az Istenhit, az Istentudás. Ha a
sziv nem érzi magától az Isten létét, a logi ka útjain is d lehet
arra eszmélni : a világegyetem rendjében rendezönek kell lennie,
fÓfvényei kell, hogy törvényhozófól eredjenek, az összhangban
kell egységnek lennie, a nagy mindenségben megfestesülö végtelen
tudásnak tudója kell, hogy legyen; miként a tér, idö, anyag, erő,
végtelen, - ez a végtelenségben megnyilvánul6 szellem is vég.
telen. Ezt a végtelen egységet a hiv ő Istennek nevezi. Te, aki nem
hiszel, ne vezd másnak. De mihelyt emberszeretet, az emberiség
közös nagy eszményei és céljai hevítenek, már együtt vagyunk,
mert egyesülünk abban , ami összetartozik, ami tulajdonkép egy
és ugyanaz, ami ugyananna k az egésznek r észe és mindez reményt
ad, hogy eljutsz az egészhez is.
Legerősebb,

legtisztultabb a gondolkod6, ta nult ember I sten~
hite. De eO!: mar nemcsak hit, tudás is. Nemcsak hiszi, hogy van
lsten, tudja is, bár kiléte elképzelhetetlen véges elméje előtt.
Istenfudását ne m félelem, dogma, ne velés, hagyomány tartja fenn
s azt nemcsak az emberi élet gyakorlati követelményének teki nti.
A szabad, gondolkodó ember életének legnagyobb felfedezése az
lstentudás, szemben az elóbbi évezredek IstenhitéveL
A mai szabadgondolkod6 ember ezen lelkivilágát Jegtisztultabban
az unitdrizrnus fejezi ki. am ely a szabadon kutató t udományossággal való harmÓniájánál fogva el sősorban van hivatva arra, hogy
a modern embert az Iste nhitre és lsfenfudásra vezesse és lelki
szükségleteit kielégftse.
Mint kultusz legegyszerübb, mint egyház szervezetében, mint
vallás gondolatmenetében legéfthetöbb, legszabadabb, legegyetemesebb , legtürelmesebb, legemberibb és mindezen okoknál fogva
legistenibb ls, mi nthogy a szabad, gondolkodó embert legközelebb
hozhatja lU; Istenhez.

Hogyan R6zelit/,et'/űR meg s ismerhetjük Istent) E forrisok:
Szjvünk ér~ése, elménk gondolkodása - saját éaiink belső
világába n.

•
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1\ Világegye tem, n természet ncmlé lésc, mint amely n végtden Jslc nszcl1cm mcgnyllvdnuhb II meglestesülése.
J'u. emberi szellem. - mini Rt hlen!u:ellem egyik Jc\entketése - mc)tnyllvánulll.sai : n bibIIn. 1\ tudomány, múvtS7.ct, lech_
nlkni nlkohisok. AZ emberi stelle m mogtorfóJa - a családokon át

fcnnlnrtott em berisci!.
"'z clllbcrszcr ctet, amely nz e mberiség egycsitö, ösuctnrló
ereje. ha közben -közben clhnlvdn}lul és khnarnd , nU!!!1!
felujul, ,íJból hnt és e rősöd ik .

ol<

ol<

ol<

Ezek kö:r.üI n legegyszerUbb és egy ik leghatásosabb cnköl.
egy ösl könyv: II b iblia. Egyszerü eszköz, dc ncm mhldcnklnck
Il yllik meg kincsestára. Uibllamagyn r:hók kellenek. akIk II biblia
klncscsknlllrálblll\ és mélyen fekvő bányálban világosságot gyuj_
ta nok és VC7.ctnck .
II m ii i ember lelkéhet legkö7.clebb fért'l unlhlrl7.mus ragadja
meg II lelek és elme vllágosltó fóklyóJát. Rendez:dink rif/andó és
rendszeres bibfiiJ.magyqrtízÓ "yi/vdl/os el6ddtisolutt. Ntndellkt,
bllrmcly valláshoz tllrhllzék, Iei!yen Stlvesen látott vendég. II mllgyn r:\'i,ók legyenek lelkének és vIIdIlIlIk, lehessenek nem unltárlusok
ls, hacsA k Al. Egyisten-cnme hivt'll, tudóI. A7. e1t'1 odókon kivUl
mások ls hondszólhnssnllok és kérdéseket Intélhessellek.
J:!:e ndc·tt'l-bl7.0ttságot kell nlAkUllnl elnökség ve7.ctésc alatt.
Lcgycn esctlcg el. 11 Dávid Fere nc egyesületne k c~ytk ontál)'a.
l\ bl7.0ttság kérjen fel olkolmns elt'lndókAt és gondoskodjék a rról,
hogy nl c1t'1adások min él nélcse bb körbe n közhlrré tétessenek .
i\1. IIrrli ulknlmas e/6adtísok Mflyomatiisliról ls gondoskodni
kell oly módon, hogy A7. e1t'1ndllsok sorá n e célro ünkéntcs adomá nyok gyiljtcllsenek . .
Ujlt,{Ji Géz/I dr.
•

I.lentl.zlelelelnk &orrendje. A Kohóry-ul cui templom-

hm, ",(.jus 4-én és II -én d~lcl/51t II ó rokor. A Rilkoll-ulcni köpol nl'lbt.n miljuIJ 4-én és II -cn délclőlt 10 Órnkor. Konfirnlt\dóm elő
kCs7.itcIJ il Kolu\ry-u. lemplomhun 'lIiIjUS 4-én ~II II-én d. u. " ömkor.

Nrlregrh6z6n

",öjus 18-0n unlttlrius islcnlisr.lclct luz

Tonll ókéllzÖ Intéze t nUIIY term ében.
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A hus vétJ Dnnepeke n s el6:tetesen Nagypénteken. hivei"i.
"allY sdmban Játogalták ti templomot. A Koháry·ulcai templombem
3 alkalommal 496 hivünk járult o. szent as:tlo.lhoz.
No./JYpénleken és Husvét I . és 2. no.pján o. perselyo.dományo ka.t o.
Nöszöve!.ség szegény gondozó o.lapjáno.k jultalluk_ Erre o. célra o.
Koháry-utcai templomban 227 p 35 fll1.. a Rakos-ulcai kápolnában
64 p' 47 ml.. együt! 291 p 82 fillér gyül! össze.
H6. ö k Emléktábláj éra inditunk gyüjtést. A budo.pesti
unitárius egyházközség prezsbitériuma az Igazgató Tanács meikeresesere elhatározta. hogy a háboruban elesett hösök szent emlékének
megörökitésére a Koháry-utcai templomban Emléktáblát állit. Atyafiságos szneletlel kérjük unitárius testvéreiuket szíveskedjenek a nemes
ügyet II tőlük megszokott jóindulattlll fölkarolni. Erre a célra adományokat köszönelIel fogadunk és jó reménységgel kérilnk. A Hwk
Emléktéblájéra eddig adakoztak; Unitárius rendörök 8 P, Józan
Miklós 5 p, Barabás Islván 3 P. Együtt: 16 P.

A konfirmáció az idén áldozócsütörtökö n. május 29·én
lesz a Koháry·utcai templomban d. e. I I órai kezdetlel. A presbiI("rium határozata alapján az egyházkÖZSég K o n f i r m á c i ó i
Em 1é k la p - o I ad minden egyes Hjunak. A:z. Emléklapon a konfirmállak neve. az apostoli hilforma és egyházunk történetének
nehány fontosabb adala lesz olvasható. A:z. ifjak urvacsoravélelén
részl \'esznek II presbiterek, esetleg II szülök is. hogy igy minden
egyes ifju egy-egy presbiter atyánkria társaságában részesüljön elö·
ször a szent vendégségben. A konfirmándusok kikérdezése május
28·án d. u, 4 órako r lesz. Mindkét alkalomra má r most atyafisilgos
szeretettel hivja meg a lelkészi hivatal a kedves szülóket, presbiter
atyénkfiait és az é rdeklödöket.

Dr. Tóth György _ Dávid Ferenc Emlékezele - felol·
vasása megjeleni az Unitárius Kiskönyvtár 74 . számában. A fuzet
éra 60 fillé r. Kapható a lelkészi irodéban. (y., Koháry-u. 4.)
A konfirmándus Ifjak szi!löi! szeretettel kéri a lelkészi
hivtIIal , sZiveskedjenek gyermekeiket \'ostlrnaponként d . u. 4 órára
ti KohérY-Ulcai lemplombtl e1kOldeni.
Szé kely Sándor, unitárius és Kaiser Terézia r. kat. vallásu, rákOSPtllotai takósok ápr. 20-én hézassági ~zövetségükre
esyházunk éld úsát kérték. Isten áldésa legyen II szent kötésen I
Meghiv6. Az UniUrius Ldnyegyesület az öntel megnyitandó
varroda céljára 1930. május hó 9.én, délután 6 órakor n Unitárius
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Miss ~ióház kápolnájában (IX., Rákos.utca 3.) hangve rsenyt rendu.

Ady.ról beszél Pün kösti Ando r. Müsor l pengő.
Adomény. A János Zsigmond unitúri us cserkészcsapat részére a Brassai Sámuel Ifjusági Egyesü let 2 P., Gálfalvi Lajos és
neje 5 P .. d r. Hédervúry Lehel mentöfelszereJest ado má nyozta k.
A jós,,-ivú adakozók nak hálása n mond kös zönetet a cserkés"-csapal.
A Budapesti Unitárius Misszió Ház 1929. évi
jelentéséböl adjuk az alábbi részleteke t. Az egyetemi és más főiij.
kolai növendékek reszé re fenntarlott Otthonban 25 férőhel y van.
Az ifjak a lakást, fü tést és világitást ingyen kapják. Ame ri ka i teslvéreink adományából ka ritativ célokra legalább 14.000 P. é rtéke t
forditott a M. H. A kápolna á tépitési céljaira Bpest székesfővá ros
1929-ben 24.000 és beruházási költségekre 8 000 Pengö ' segélyt
nyujtott a M. H.·nak. A kul luszmi nisztéri um pedig 10 ágyat, 10
szekrényt és 5 asztalt adotl a Diák 011honnak.
Balázs F e renc, világjáró ifju lelkipász tor társ unk április
hónap 6-ón köszöntöll be a Torda- Aranyos megyei M é s z kő egyházközségbe. Állomáshe lyére a széke lyföldi uni tórius Ifjuság hálája
kisé rle el. 6 gyüjtötte egybe az ifjuság seregét egy tábo rba. Rövid
2 évi működése alatt Istennek és embereknek t etsző és marad andó
értékü munkál végzeIt. Isten ho rdozza tovább is karjain és á ldása
nyugodjé k meg minden jószándéku törekvésén I
Az e ls6 fecskék. Tavasz érkezését várjuk. Az e lső fe cske
láttára {eldobog a szivünk. Iti a tavasz I Az Unitá rius Leá nyegyesület
el ső fecskéje is megé rkezett. E rdélyből jött az első a domá ny a
varrodá ra. Pálffy Istva n gyógyszerész 1500 leit küldött. Mugya rországi hitteslvéreink kövessétek a példáI.
Dr. E. R.mé
A keresztú rközi lelkész k ör május 3-án gyüJés! lart.
A lárgysoroza ton kél érdekes javasiai szerepel. Az egyik: Fölan á c ~i
la gok l e epilésé ről. a másik: A nyugdija!a pnak a központi pénzkezelés a ló! való ki e mel ésé ről.
Kendi István székelykereszturi énekvezér alyan kfLa a hé bonibtl n szerze tt betegségében 43 éves karóban Székelykereszturon
megha lt. Ki vó!ó hl nitó, nagykészühsegli énekvezér, halálig hü székely
és unitá rius volt. Isten úldása nyugodjék meg kedves emlékén I
A DAvid F e renc: Egyl e t be uja bba n b e l éptek és t8gd g l
dl).t Ilzettek: Hendes l ~gok, '-taij yur)" '-I ihAl)" 2.- , Szoko loyn(! Ton,pa
Mdrla 2.- , I'o<lor 11~1 11 '2. - , Sch "'i m", c r len ő 2 .- , Po lgAr :"Iurgl! 2.-,
lI zo n l ZOhA" (IQ30-3-I,re) 10.-, BirÓ l ipót '2.- , 01\' Ny lrö G~lJné 2.-,

,
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Dr. "')fbfly TII,,"nlr

rr'rnc. !IO»-33·... j •. - . Úlv6ry I~ul(o 'l-.O"lItl~y 1.1".1 ,
"l. • Ko,Wl y Alh"'I 1-, Dr Sd,n\:<
:l
IJr U,I•• .,
1-. s.c:h. Ik'" 1 • l)r Mlkó (,oil!ot" '2 -. 061 h .lm.n

Or

""nd..,

ou..

,0". ~1Ik1(b 2.-. Or. Nyl.ed y Gl~. 2-. Ark.... Vlk'orn~ l - , 1'1"""
f.,t ... (IQ.»-31 ·.rl " -. J~n M lkl()fnt '1. --, Mlh61y Hllwlf 2-, I'., .. ,
pc.tl "'''rolyni 2.-. f'ftUJ,f>e'" T."rl;o: 'l
1>~ nIl0 1'6.Ioló 11I1I"k. tl,mtko,
Ódó" '1. ,Úrmouy VJdorll. , dr . ".um" ""ruL y'1-, 1...11I",,,~llon<r1 ti "
AJ.plló t.!Jok , Ol'. Úrm('n.y Oyult .50.- l'~ nlj O Midő .... kIlMIl" I.Htl ll. ~.1
'2,..

.,616•• ő.lI',"~ l!rl nyugI6;,:;,:uk, ktrlOk hlvldu""" hOjjy u
mlncJon nylll1l Itpjc nrk !:>C.

IlIyL~I

1~1Il.1

A O. I' I' IJ lnOk~II\'''

Dr. aarra Lajoe blrÓ'Óill tlII~l vlllCl~ hltlelen elhu nYI.
25.én helye-.tlék örök nyugll]omrtl . PfhenJen c.t01dc.cn I

A 3'5.

k(j/jl

AP',nht

»János Zsigmond« unitárius cst rkészcllapat
1930. mórcluI 23-im, d. u· 6 ó' /Jkor IMtot1ú m~lI IX ke" H(\k()tj
$Z.

utas 3 ulim tllolh "Unílú,fuI Mf.. fó hb~" ",yOIt'keuU I trm~ b"n. kb.
250 CM!rkél?.Ilz{í16, Itllvér, búról. fllme,ÖII Jdenlél"l.lf'll UlOlk'lroll
. Caerkélz{ínnepélyél· ,
I. Az Onnepélyl " caerkélll'.ctouPol .,!7lúk {til u ("lJ"l" I." ,kr\,v

JndulóvlIJ nyfloUo mC~. Az ének clhungli1lk1 ultln I)(" ht) Itllvbll fl
cac,két?.cIupal p/J,a nc.nolw clIC, kéuII?.c:,elellel O Ú v{)~II., .t klj.
7.l1nJégcl,
2. Su,únyl J6n08, kl. clle,kt,!Z Vel/vbf)" : N"'hil.1. hl)mAlybfln
d mO klllte,rltnyél 1I?,tIVUlttl el.
3, I3bdóczy Silndor, ki, c.t:!,kéll'.ck ve/..elllJc lurlolt m"ljtlml,4
k.ezbl .M6:,ciulI 15. mti! Jelen!6!1ttilc- elm olóll.

4. c.erkbznót6:k, elobdlti u Clltiptil,
5 JÓn6. Alfréd. 01fve-I,t11'i _KIIOrlldt.- dmO :J !..lvOn"lI04
htsl6llllll II rendklvOI kedvel tozlnJ8Itk6! bdtdk t;1~ ti t:"",kfoj ,...·k
Sze/eplök : Apa : BmJÓC'.:y SlindlJr, Doktor : P.1Iénl Allf/n, I)!,~'IÓ ' Jó""..
Alfréd. Ptsrrtne.núk : 13l>löny f)f7~, J16cowo:,kb•.: : l3öd/K':y ~nd')r,
<Mrkbz!iú : Simon Dtnd, Apródok : ti kl!tC~,kb':"1J ,
6. .Tonytll ti . b, c.· p ,()I/~ f!lőmllt' ~ncj,cY 'rtim6_, khI! ~""
kbz, ts khk $ et\6iuLlJ kffércl{wcl.
7, And,{uj Tibor, khk:~ rki/j1" c1!w"wnllu fJd6 : 1I11 ,tlfl'l'Jk 1.'1 ",0
kl:.lltmtnvéi.
8. KtIníZ-MY f'e,enc .KtuQI, tJ mlnlDd16k érlt!!llll}l§" / f",O
l 'd"'I~. k.dtIYe<I, vlwJ!.a1t1w k,,:,IrJt lt?lnr!l ti k.iJvelkrdJ *'''('''11
u-dlí.bn n : AJdl l ~nf AJtlltl, Any. , ~bJjke M6r1tJ , Ka", .." ~Á~""r
M,klfJIII, 5z.o1uaU"y: n~ltt!(Jo.. !,.Ivii,)
y ('' ''tlkJhI''-'k, jlilél-,..Jk, "'Uí/Jdtti tJ t'MOsl, LJlAnn JJ!JI,M' ''1
..ndm heWÚtl fMJf19f dnloluJJ ndou ,,105,
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UNITÁRIUS €RTF..5ITO

kiSCllcrkészek életrevalóságát s tolpraese1t oyilvá.nos
és megelégedéssel lI'avozoU az ünnepély rő l.
.
ft

szereplései

Hisszük, hogy ez I'IZ ünnepélyOnk egy fokk61 vezete1t közelebb nemcsak ben nünket, de ft szerele!! közönségünket is fl nagy
magyar cserkészideálhoz.

Ez uton mondunk köszönetet koJönősképen Szőke M áril! urleánynak (az Unitárius Leányszövetség tagjának) ki kérésünkre

örömmel vállalta $zindarabunk női szerepét s időt, fáradsállo l nem
"mélve cserkész szivvel és lelkesedéssel dolgozol! az ünnepély

dIf;
si

re érdekében .

Kös:l;önelel mondunk nemkülönbe n mindazon nülöknek. test·
.. ~ rek nek. barátoknak. ismerősöknek, kik jelen.lé.lük~el m~g~isztehek
s s;i:ives adományaikkal ft cserkészcsapal nyan taborozasat tellék
lehet6vé.
... ,.... ; I,

Vitéz Rales Károly elaadésa. A Bethlen Gábor Szövetség v61asztmányának felkérésére nagymegyeri vitéz Raics Károly
ny. I!Iltábornagy, a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke, a Deák·
té ri Luther Szövetség elnöke el6adást tart a Szövetség helyiségének
nagytermében (ly .• Királyi Pál·u. 9. félemelet) f. évi április hó
30' án szerdán délután yontosan 6 ó rako r, puritánizmus és fana·
tizmus eimmel. Belépődij nincsen. Vendégeket szivesen lát a
SzövetSég.

" Egy öreg unitárlus"Mnak üzenjük. Az Ertesitő jelen·
legi alakját nem a szerkesztőség válaszlot1a. Az elő fizetési dijakat
az egyházközség pénztárosa kezeli. A lap fején olvasható. hová kell
koldeni a penz\. Az 1930. évi költségvetésre tell megjegyzése clak
onnan eredhet, hogy nem ismeri azt minden vonatkozás ban. Ezért
azt nem is közÖlheljok. Minden adóllzet6 egyháztagnak joga van a
szóláshoz a közgyűlésen. Elni kell ezzel a joggal I E tárgyban épen
az Ertesit6 adoU egy cikkel közelebbről. Úgy látszik elkeTŰlte szi\'es
figyelmet. A költségvetéS sokféle retortán megy ál addig, amig a
közgyűléa elé kerül. A budapesti egyházközség püspöki vizsgálat
álló egyházközség. Közvetlen felettes hatóság(l. (I. pűspÖki vizsgáló·
szék, Igazgal6 Tanács s ezek révén az E. K. Tanács -, de nem a
köri közgyűlés.
A kétféle hitvsllásrs tell é~zrevétele helytálló. Mél!ózlassék ezl
s prezsbitérium elé hozni. Irásbsn is lehet. Az sz a.láhu:wUsn jelzell ügy mosl áll döntés alall jJJelékes fóruma elött. Döntésig várni
kell. Levelének sem magsszta.ló. sem korholó részél nem adj uk.
Személyi kultuszt nem íi:!:Onk. de személye.kedésnek se adunk
heiret. Erdélyben most kél lapunk van, oz Unitárius' KözJöny és az
Un~tá r ~us Egyház és kél foly6irslunk, a Keresztény Magvetö és sz
Unl tftnus Szószék. Az Ilniliuiui Kiskö nyvttirt JÓza.n Miklós szerkeszti.
MOll jeleni mefl: a
74. számo. Rádiós istentiszteletünk hsvonls
egyner vsn. Renduen a hónap közepe tájan. Az istentisztelet napjs
minden ujSOllban olvasható.

