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Feltámadunk! 
Hogyha l.::ri5ZtUS fel nem l{lIuadotl. 
hij fl baval ú kétség nélkl\! il mi préd i
ká l:ísunk , hijábnvalö ti ti hi tetek is : 

L. 1<01'. XV .. 14 . 

A prófétaság i smertetőjegye a határozotlság. Nem kételkedik , 
nem filozofál, nem egyezkedik . A szára? pa ragrafusok meddő formula
keresése nem kenyere . Előtte nincs haJál , nincs elmúlás. A hi t égre
lekintő erejével és lendületével a magasságokat keresi. A sírdombnl 
pergő könnyek színpompás prizmájá n keresz tül az eget lá tj a. A csüg
gesztő érzések közepel tea bizakodás eva ngéliumátolvassa. Anagypenleki 

gyász sötéthállerél)ő ldiadalmasan kiemelkedni tudja a H úsvét igazságái. 
A ma teriali zmus, túlzó racional izmus hinárj ában vergődő keresz tény 

lélek szamá ra a Pál apostol hatá rozott ha ngja égből alá hulló harmat
csepp: A hitnek ama bizonyossága . amely nelU szoru l sem spiritiz
musra . sem okkullizmusra, sem semmi más valláspótlékra. 

lúiszlus /ölLárrwdofl! Világfordító halah}las két szó. Égbenyúló 
magas lat, ahonnan belátun k a jövő élet igeretföldjére. Alapja s egy
úttal betetőzése a keresz tén y világrend gigászi épü letének. Egyetlcn 
kőszálból álló építmény. Se hozzátenni , scm elven ni helöle nem lehel. 
\Iagy. ~ vagy l Vagy hiszed, vagy nem hi szed. Ha hiszed, szemtől 
szembe lillod a halálon diadalmaskodó Kri sz tust. Ha ncm hiszed -
hiábav<l.ló a prédikfllásod és hi ábavaló a hi led . amely nem hil. hancm 
csalt lliedelem. 

Husvét napjá n emeld föl szemedet. keresztény tes tvérem. a föld rő l 
<I~ -égre.·' A mélységből a magasságba. Otl keresd .hited igazolásá t .. 
kü~detmui(t ju ta lmftt. fájdalmaid vigaszta lását. Kri'szlus fellámadoll ! 
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Dr. Mikó Gábor és László János 
kitüntetése. 

,A március 20~a n tArLott (:gy hil zközségi közgyiHes meleg üllncp

lús J<eretébcn em lékezelt meg dr. Mik6 Gábor m. kir. ki ncslú r; tHlHlcSOs, 

az QI<H ügyvezetö igazgatója és [,úszió János :\'I .t\V nyug. fMcliigyel6 
egyházép ítő munkásságilró l. MindkcUöjtikC't díszesen ki állított emlék
okmánnyal tiinleLle ki abból az alkalomból, hogy dr. J1ikó Gábort 
tiszteletbe li gondnok IÜl és Lris::16 J ánost li sz telelbeli prcshilerré 
vidaszlotla. A műveszi kiállitású el i smerő oklevelekcl Józan Miklós 
lelkész elnök ny ujtoUa iJL a közgyiílési tagok éljenz('sc. kü;r, bcn <IZ 

önzetlen UmlClozáshoz méltó szava kkal. 
Dr. J.)1ikó Gábo r évek ú tH végzi a gazdasagi bizottsági c) ll öki 

Lisz ttel járó nehéz és fe lelősséggel lcljes muilkáL Ez a munka ma a 
sú lyos gazdasági váls<"\g idején sok fáradsággal és sok gonddal júr. 
amit ö állalános megelégedés re cs örömmel vfl lla II. és vá ll al. 

Lciszló János, mint az egyházközség adó ny il vá nla r túja az ariúzók 
összef rása és nyilvántartasa körül fejtett ki mamdandó értékü ,nHUl 

kússágoL Az önként megnyilatkozó egyház ias jóakara l mar eddig is 
látha tó eredményckben jelen tkezik, az egyházközség . nem éppcn 
duzzadó pénztá rán. A pénz elfogy, mcrl. az a sorsa, dc a l",dszlrí János 
áldozatos i!s sikeres fáradozása megérdemli az e lismerést:. 

Mind a két derék a tyánkfiát mi is szere lellei köszöntjlik és 
I.ováhbi munkásságukra l sten á ldásá t kérjük. 

DR. BORBÉLY ISTVÁN 
1886- 1932. 

Magyar unitárius és kollégiális szomorúságga l kell jelentenünk, 
hogy dl'. Borbély István unitárius t eol. akad. tanár március 20-án 
reggel %;6 órakor megszüntélnLJelen pillanatban lehetetlen felmérnünk 
a csapást , amelye tud6s fö és nemes szív haláláva l unitárius és magyar 
irodalmunkat érte, de ha röviden ramuta tunk ará nylag rövid idő alatt 
kifejlett eddigi irodalmi munkásságára, abból meg lehet állapítani 
hozzávetőlegesen a veszteséget. 

Irodalmi termékei : Heltai Gáspár (1907), Unitárius polemikusok 
Magyarországon a XVI. században (1909), A magyar unitárius egyház 
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hilelvci :1 XV I. századba n (1914), Ar: unitúrius éleUelfogás új irányai 
( tD20), A magyar unitárius egyház alkotmá nya az ál1amhala l omma~ 

való viszony h111l ( 1922). A magya r iroda lom történe le (1024), A Illai 
unitárius hi telvek k inJakulásánnk törlénele ( 1925), Az unitárius 
préd ikáció ( 1925), Jók::'li emlékezele (192"». Simeo Domokos és kora 
(192G), A dua lis létbö lcselet és teo lógiája (928), Az unilár-kcrcszLyén 
hit a lapfogalmai ( 1930), A kel'csz LyPll hillörLenete (1930), Un itárius 
cgyházszer la rlásL3n (1930, 387 1.). H illan (1930),. Kant erkölcstana 
(1931), A keresztyén teo lóg iá nak és nz egyházi dogmáknak keletkezése 
(193 1), Melyik évben liezdödöLt az unitárizmus Erdélyben? (t93 1), 
Régi. Torockó, s tb ., sli>. 

Ezek melletl sz{unla lan crtekezése jelenl még meg különböző 
, 

folyóiratokban slh. és kinyomaLlanul is vannak dolgozata i és nagyobb 

munká i is. , 

A tudomá nyos Ielkii&mere lesség. vasakaral, páraUan szorgalom 
jellemezte őt s meg vagy unk győződve, hogy mikor alakja ki fog 
domborod ni előttünk, azok köz? fog tartozni, akik a legtöbbet teltek 
a magyar szellemi Imltúr:'tér t s kültinöscll az 
és diadaláért. 

Legyen emléke. á ldott s fs ten adjon 
fajunknak és egyházunknak ! 

unitári zmus kifejLéséérL 

hason ló kul túrhősöket 

Dr. K iss Elek. 

A közgyűlés. 
A budapest i unitarius egyházközség ti sztújí tó közgyülését már

cius 20-án tartotLa meg a Koháry-utcai templomban . Az ülés 5 órakor 
kezdődö tt és %9 órakor ért véget. A közel öt órára terjedő ülés i dej éből 

egy órát az istentisz te leti rész és jelen l evő ango l testvérünk üdvöz
lése, egy órát a költségvetés tá rgyalása és egy órát a választás 
foglalt le. 

Az ülés elég népes vo lt. De nem annyira, ahogyal1 a t..'trgyak 
fontossága megkívánta vo lna. Az ülésen mintegy 55 közgyü lési tag 
jelent meg. Kevesebb, mint az 1929. évi tisztú j itó kőzgy líléscn, a mikor 
61-en szavazlak, mig mos l csak 52-en . 

A közgyülésl'ől a j övő számokban részletesen hcszámolunk. Most 
csak a választúsok eredményét adj uk. 

A gondnoki á llásokra megvá lasztoUa a közgyűlés dr. Kozma 
Jenőt, bánj Dániel Gá bort és dr. Tóth Györgyöt. J elölés nélkül dr. Mikó 
Gábor 13 szavaza tot ]iapoll. . ... 
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Jegyzővé Ujvári Lászlót . pénzt árossá Zsigmond Lörincet válasz-

t ották. , 
P resbiterek le ttek az 1932-34. évi ciklusra : dr. Simon Mihá ly 

Pál (új), dr. Zsakó Andor (új), F ürst Ödön, Barabás Áron, Dimeny 
Lajos, Gyarmathy Mózes , vitez dr. Lázá r J ános, Réd iger Károly, 
dr. Rédiger Zoltán, dr . Szentgyörgyi Ferenc, Gaál Árpád , Fejér 
Domokos, Kis Mózes. Az 1931-32. ciklusra Szabó Dénes (új) . 

• 

A közgyűlés tagja i becsülendő egyházszeretettel és a ne héz 
időkhöz méltó lelkiismeretességgel vitatták meg az eklézsia ügyeit. . 
Reméljük Isten után, hogy a jóakarat ból fa kadó elhatá rozások áldásos 
hatássa l lesznek a gyülekezet és az egyházközség előmeneh~lére. 
Mi ndenekfö lött való nyereségnek tartj uk a szeretet jegyében megnyi l al~ 

kozó szavakat, amik az ülés végén elhangzottak. Templomba il1ö 
szavak, sőt cselekedetek. ' 

Istentiszteletek sorrendje április hóban. 

Hol 

A) Templomokban: 

V., K oháry-utca 4 · . . . . 
V., Koháry-utca 4 • • • • • 

V., Koháry-u tca 4 • • • • • 

IX. , Rák os-ulca 3 .. . .. . . 
I X., R ákos-utca 3 ....... 
IX., Rákos~utca 3 ....... 

B) K 6rzelekben: 

V I. , Gömb-u. 53., el. iskola 
X., MÁV Északi Fömühely 

C) PeslktJrnyéken: 

Kispest-Wekerlete1cp, I I. 

Melyik 
napon 

ápr. '3. 
ápr . 10. , 24. 

áp r. 17. 
ápr. 3 .• 17. 

ápr . 10. 
ap r. 24. 

• 

ápr. 10. 
ápr. 10., 24. 

sz. el. iskolában..... . . ápr . 17. 
Rákospalota - Pes túj hely, 

Madácstéri el. iskolában apr. 3. 
Pesterzsébet, Erzsébet-u tcai 

elemi iskolában...... . . ál)r. lÓ., 24. 
Pestszentlőrinc, Allami 

Telep, KultÍlrház . . . . . . ápr. 24. 

D) Vidéken: 

Debrecen , Unitárius Ima~ 
hflz. H at van-u. 24 ..... 

, 
ápr. 3. 

l\Ielyik 
órában 

d. ,. 11 
d. ,. 11 
d. ,. 11 
d. ,. 10 
d. ,. 10 
d. ,. 10 

d. Il. Y24 
d . u. 4 

d. ll. 4 

d. u. 4 

d. u. 4 

d. e. 11 

Szolgálatot végzi 

d,. Csiki Gábor 
BC/rabas Islván 
Józan Miklós 
Ferenc:.: Józse! 
d,. Csiki Gábor 
Nagy Sál/dor 

dr. Iván László 
J Ferencz Józse! 
1 dr. Csiki Gábor 

dr. C.~iki Gábor 

BC/rC/bás Islván 

Barabás István 

dr. Csiki Gábor 

d. e. 10 I Józan Miklós 
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Nagyságos 

dr. Simon Mihály Pál ügyvéd úrnak. 
Helyben. 

A budapesti unitárius egyház község presbiteriumának 1932. évi 
március hó 7-én tartotl rendes ülésén a Szövetség-utcai 18. számu 
ház véte jére vonatkozó és az ezze l kapcsolatos kérdések tárgyalása 
rendén a presbiterium őszi n te örömmel és jegyzőkőnyvi köszönettel 
vette tudomásu l és fogadta el kedves Atyánkfiának azt az önzetlen 
készségét, hogy az Egyházközség Szöve tség-utca 18. sz. házának 
kezelése körül felmerülő ügyvédi természetű munka elvégzését nobile 
officiumként vállalta. 

KüJönösen jóleső megelégedést és meleg elismerést váltott ki 
kedves Atyánkfiának az a bejelentése, hogy a vállalt munkákkal 
kapcsolatos levelezesekkel, valamint netáni biztosítási lépésekkel és 
perekkel felmerülő készk iadásokat saját anyagi eszközei ből fogja elő
legezni, majd ezeket elszámol n i és hogy az elszámolás szerint mutat
kozó összegeket egyházi adój ának önkéntes kiegészitéseként az egyház
községnek fogja juttatni. 

A nemes elhatározáson" legyen Istennek áldása. 
Ezek után - annak a kiemelésével, hogyapresbiterium az 

elnökség eddigi eljá rását jóváhagyólag tudomásul vette - a pres
biterium nevében is hilrokoni szeretettel kérjük áldozatos munkás
ságának egyházunk érdekében leendő buzgó kifejtésére. 

Atyafiságos tisztelettel marad tunk 
• 

Budapest, 1932. évi március hó J4. 

hitrokoni nagyrabecsüléssel : 

Dr. T6/h György s. k. J 6zan Mik/6s s. k. 
gond nok" lelkész, elnök" 

Minden unitárius ember a gátra. 
A gátszakadás vcsze"delmét a vízmcnti lakók érzik egészen át. 

Az erdélyi magyar egyházak sorsát a trianoni gátszakadás - határ
megsemmisítés - valóban végveszedelembe sodorta. Ezt ottani 
híveink - a babiloni vizek partjain va ló kesergéssel - évek óta érzik, 
de már az áldozatos szív verése is gyengül. Az anyagi feltételek nagyon 
megfogyatkoztak. A mi ku ltúránk veszedelme ott van, hogy kevés 
számu híveink között nagyvagyonú emberek már nincsenek. Régen 
vagyonos röldbirtokosaink nagy összegekkel tud tak az egyházon segí-

• 
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teni. A konferens adósság még 3 . jó v iszonyo k között élt poJgársag 
áJdozatkészségét va ltotta va lóra. Ma már a j<ifejleszlelt. az ország 
fejlett civilizációjáho'z szabott igényeket apró filJérekke l nehéz kielégí
teui - és mégis csak ez segíthet. 

A mult Főtanácson dr. Ferenczy Géza főgondnokunk arra irányí
totta a figyelmet , bogy mi csak az igények szokatlan leszállitásával 
tudjuk a veszedelmet kikerüln i. Ezt itt is állandóa n hangoztatott 
gondolatnak ismerjük , dc ennek végső határa általános sorvadásra 
vezet . .Meg kell tehát talál nuni, az utat-módot) )lOgy a redukált egyéni 
igények mellett az egyház redukált igényeire is jutassunk filléreinkből, 
önkéntes adomány és egyházi adó a lakjában. 

Ma mindenütt azt látjuk, hogy az általános vagyoni romlás 
dacára az államtó1 elkezdve minden testü let a Lagjait áldozaLkészsegre 
sarkalja. Ez az összefogás mentheti meg az áJlamot is és az egy-

, 
házakat is és ez m~nthet meg minket is. A közösségi érdek az egyéni 
boldogulásnak is egyik emeltyűj e. Magunkba szá llva. akarjuk egyházi 
adónk befizetése révén az egyházközséget és önkén Les adomány réven 
az Egyházat életkéves ~erőhöz juttatni. Minden unitárius ember 
a gátra ! (- -) 

72-1932. szám. 
Meghívó. 

Unitárius EOybázj Igltzgatótanúcsunk 1932 március 30-án (szerdán) 
délután 5 órakor a 'tanácsteremben _. 

évnegyedi rendes ülést 
tart, melyre a tanács tagjait szerete ttel meghívjuk. 

• 

Budapest, 1932 március 19. ) .. . 
-dr. Mikó Ferenc s. k. .JÓzan Miklós s. k. 

fögondllok_ ],()]y()tt()s . püspöki vi cl\flu~ . 

TárflYsorozal: 1. Elnöki megnyitó. 2. JcgyzökőJlYw hiteJ.esítése. 
3. Elnökileg elintézett és folyó ügyek. 4·. U. P . 130- 1932. sz. leiraLa. 
5. Hódmezövásárhely kérvénye. 6. Számadások. a) Közalap. b) Lel
készi Nyugdíjalap. c) Dávid Ferenc Fillér-alap. 7. Mezöberén~y i fiók 
rendezése. 8 . Jelentés a " K ert"-gyüj tés á llapotáró l. 9. Misszióhúz 
jelentése 1931. évi mííködéséről. 10. Államsegély fe losztúsa. II. Bal
d.ácsy Prot. Alapítvány oszta léka. 12. Időközben érkező ügyel;:. 
13. lnd(tvá nyok. (írásban előre.) 

NB. Júilőn meghívól nem küldünk. Mindenki jegyezze lel a r;yűlés 
napjai és iclejét a naptárban. . 
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A Nószövetség diákvacsora.akciója. 
j\fint iSll1ereLes, a Nöszövelség mult évi október hóna p óta az 

unitarius főiskolai hallga tók részére a Misszióházba n \'acsoraakciól 
indított, amelynek kerelében hetenkint háromszor: lu~lfön, szerdán 
és pénteken es te 20- 22 di{lkoL részesít házias meleg vacsorában. 
A vacsoraakció a su lyos gazdasúg i viszo nyo k ellctlIkc is igen szép ered~ 
ményre vezetett s a nemes cél szo lga lalába á llíLotta nemcsak az uni . 
lflrius lársad~dom á ldozatkész tagjait, ha nem olyanokat is, ak ik búr 
nem tartoznak hiLLeslvéreink Lá borá ba , de az unitárizmus es a nnak 
egyházi szervezete iránt meleg rokonérzéssel visel tetnek. 

~rtes ítőn k Il oyember l -i számá ban beszámoltunk arról, hogy 
november 13-ig kik vellek részt acIományukkal és Il111nkájllkkal 
II vacsoraakcióban. November W-lól a vacsoraaclás sorrendje a követ
kt'zŐ volt: nov. 16-án vitéz Kozma Ferencné, Belováry Islvánné, 
IlOV. IS-án Bá lint Gyuláné és Kozma Endréné, nov. 20-an d r. i\lol
csányi Gyuláné, nov. 23-án Va lcnti cs Lajos, Buzogány Elekné, nov. 
25-cn özv. Rád lIly J á nosné, nov. 27-én Dávid F'crénc-esti tea, nov . 

• 
30-án báró Bieclermann Elekné és dr. Nyiredy J enőné, vitéz Nyiredy 
Gézáné, dec. 2-án dr. Csiki Gáborné, el ec. 4-én báró Bieclcrmann E lek né 
és lovag Arlow Vikt6rné, vitéz Nyiredy Gézáné, dec. 7-én dr. Nyírő 
Gézáné és dr. Benczédy Lászlóné, dec. 9-én cll'. Mikó :\-Iik lósné. dec. 
ll-én Buzogány Anna, dec. 14-én Deák Farkas né, dec. l 6-án cll'. l\likó 
Ferencné, dec. IS-á n dr. Tanka Gyula és Nöszövetség, Nyiredy Gézáné, 
dec. 21-én Nőszővetség Szeretet-vendégsége, e1 ec. 23-an Nöszövetség 
Szeretet-vendégsége, dec. 24-én dr. Mikó Gáborné, Viola l\'fiklósné és 
vitéz Ny iredy Gézáné, dec. 25-én dr. Hédervá ry Hugóné és Belováry 
Istvánné, dec. 26-án bécsi úrinö ajándéka Dcák Farkasné á lta l, Buzo
gány. Elekné, dec. 30-án ell'. Dézsy Ferencné, 1032 január l-én J ózan 
Miklósné. Szilágy i Kálmánné, jan. 4-én dr. Tihanyi Györgyné és Polgal' 
Margit, jan. 6-án dr. Enyedy Hóbertné, Buzogány Elckné, jan. S-á n 
Barabás Istvánné, jan. ll -én dl' . Kozma Jenő n é, Bl' l'ci né, jan. 1 3 ~{1I1 
dr. Héderváry Hugóné. Belováry I sLván l~é, jan. 15-én Bíró J á nosné, 
vitéz Nyircdy Gézáné, jan. IS-an vitez Kozma Ferencné, viléz Nyiredy 
Gézáné, ja n. 20-án Péterffy Gyuláné, Berci né, ja n. 22-én dr. Zsu kó 
Ando1'Oé. vitéz Nyil'edy Géz{lIló, jan. 25-én Kárpáti E. Kiskunhal~ls, 
viLél. Nyiredy Gézáné, jan. 27-én Dinlény Mózesne, Csiky Púlné, 
jan. 29-én Oúvid Ferenc-es ti tea, ja ll. 30-án dl'. Mikó Ferencne, 
febr. l-en dr. Kelemen Béb, rehr. 3-án clr. Ny irő Gézáné és cll'. Ben
ezédy Lászlóné, febr. 5-én dl'. Ny il'cdy JenŐIIc, Nyiredy Gczúné, febr. 
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8-án özv. Ráduly Jánosné, febr. IO-en Hegyi Gyuláné, febr . 12-én 
dr. Cs iky Gáborné, febr. t5-én Józan Miklósné. Szilágyi Kálmá nné, 
fcbr. 17-én Buzogány Anna , febr. 19-én Pauspertl Károlyné, Bereiné, 
febr. 22-en dr. Mikó Miklósne. vitéz Nyiredy Gézáné, febr. 24-én 
Barabás Istvánné, febr. 26-án dr. Dézsy Ferencne, febr. 29-en dr. Mikó 
Gáborné, vitéz Nyiredy Gézáné, marc. 2-án Péterffy Gyuláné, vitéz 
Ny iredy Gézáné, márc. 4-en Dávid Ferenc-esU tea, márc. 7-én dr. Koncz 
Lajosné. Vacsoraakciónkra 10 pengő penzadományt küldött dr. Sándor 
Balázsné Vásá rhelyi Júlia. 

Tekinteltel arra, hogy a Nőszövetség a nemes célt szolgáló és az 
unitárius társadalom álta l oly megértő támogalással fogadott diák
vacsora-akció további zavartalan lebonyolítását ~iztositani óhajtja, 
szereteLlcl felkéri mindazokat a testvéreket, akik az akcióban mind
ezideig nem vehettek részt S akik ezt az önzetlen áldozatot meghozni 
képesek, hogy támogató segitségüket a nemes cél érdekében a Nő
szövetségnél mielőbb bejelenteni szíveskedjenek. Tájékozásul közöl- " 
jük, hogy húsos vacsorára 10 pengő, húslalan vacsorára 6 pengő 
a költséghozzájárulás. A Nöszövetség akár természetbeni, akár pénz
adományt köszönettel fogad s szűkség esetén a vacsora elkészítésérő l 

maga gondoskodik. 
Penti beszámolónk nem lenne teljes, ha nem mondanánk őszi nte 

köszönetet azoknak a nemesszívií adakozóknak, akik a vacsoraakciót 
a súlyos idők követelményeinek megfelelő odaadással felkarolták. 

(Ny-né.) 

A három jó barát. 
Egy gazdag embernek három barátja volt. Kettőt közülök igen 

kitüntetett, de a harmadikkal nem sokat gondolt. Történt egyszer, hogy 
a gazdag embert a törvényszék elé idéztek. Súlyos vétekkel vádolták, 
pedig ártatlan volt. Fölkereste tehát a három jó barátját és így szólt 
hoZzájuk : "Súlyos vétekkel vádolnak. Melyitek kész velem jönni és 
mellettem bizonyságot tenni., hogy ártatlan vagyok ? Ismerőseim közül 
egy sem szólt mellettem : mert tudják, hogy még a király is igen meg
haragudott rám." 

Ekkor az egyik barátja azza l kezdett mentege tőzni, hogy sürgős 
dolga miatt nem kísérheti el. Másik barátja elkísérte ugyan a bíróság 
kapujá ig, de onnét visszatért, mert félt a király haragjától. Csak 
<I harmadik bal'átja , akivel a legkevesebb'H törődöLt és aki re most 
legkevésbbé szamíthatot L, ment vele az ítélőszék eleibe és olt barátj:l 
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ártatla nságát oly őszintén, oly rettcnthetetlc!1ül bizonyította , hogy 
a bíró a vád lútta l fölmentette és á rta tl anságát kihirdetle. 

Minden embernek három bar{ILja van e világon : penze. rokon
sága és jótettei. é:s miként viselkednek ezek iránla halála óráján ? 
Pénze, melyet legjobb barátjának tart, legelőször hagyja el. Rokonai 
és jóakarói elkisérik a sírig: de onnét ismét hazatérnek. Harmadik 
ba rátja, jótettei vele mennek a legfőbb Bíró széke elé, sőt előre mennek, 
bizonyságot tesznek melleLte és irgalmat. kegyelmet eszközőln ek ki 
számára. (A "Jöjjetek én hozzá m" la pbóJ.) 

MeghÍvó. 
, 

A Debreceni Unitárius Leánycgyházközség 1932. évi április 3-án 
(vasárnap) délelőtt 11 órakor (az istentis?,telet után a7.on nal) tartja 
a templomban 

folyó évi rendes közgyűlését, 
melyre leányegyházközségünk minden egyes adófizető tagját szere
tettel meghívjuk. 

Debrecen, 1932 március 18 . 

Dr. Imreh Dénes s. k. 
gondnok. 

Józan l\liklós s. k. 
e~p . lelkész, elnök 

Tárgysorozat: 1. Megnyitó. 2. Jegyzőkönyvhiteles ílők kij elölése. 
3. Gondok év i jelentése. 4. Az 1931. évi számadás jóváhagyása. 5 . Az 
1932. évi egyházi adó megállapítása. 6. H árom presbiteri tag válasz
tása. 7. Esperesi vizsgá lat eredményének bejelentése. 8. A fo lyó évi 
budapesti köri gyű lésre kiküldött kijelölése. 9. Esetleges indítványok. 
(írásban előre.) NB. Szavazati jogát csak az a tag gyakorolhatja, aki 
a közgyűlés na pjáig adó hátralékát befizette. 

Olvasóinkllak kellemes húsvéti ünnepeket kívún 
a szerkesztőség. 

HIVATALOS ÚRÁK: 1. Lelkészi iroda - hétközn31>okon délelőtt 
10- 1, délután 1'.-5. Vasárnap déhltán 12-1. 

2. Egyházközségi iroda - hétköznapokon délelött 9- J, déhltún 
3- 5. Vasárnap délelőtt 10- 1. 

3. Pénztári órák _ hétköznapokon délelőtt 9- 1. Vasárnap dél
elött 9- 1. 

. Keresztelés, esketés, temetés egy nappal előbb bejeientelIdő II 

hivatalos órák alatt a lelkészi irodában, V., Koháry-utca 4. 
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Az én h;ízum illládslÍ!Jllak háza. A közgyűlésen egyik atyánkfia 
megjegyez te, hogyaközgyű lés lől mcntesíleni kc)'cnc a templomot. 
Helyénva ló észrevetel. Erről bizonyára még es ik 57.0. Nagy ltiányossága 
volt a közgyű lés teljességének nz a körülmény , hogy a fe l szóla l ~sokat 

a 6. padon hátul a rossz nk uszLiká miatt nem lehe tett ha llani. Ezen is 
segít en i kell l , 

Lehangoló én:ésl tám <lsz tó IMvá ny voll a nők tá vo lmaradása. 
Három-négy n ő jelen t meg cS<lk. A Nőszőve lség munkájá ról cl leg
melegebb hangli elismerések hangzollaJ< el. T udjuk, hogy az ö távol
maraclásuk nak al kotmányjogi oka i va nnak. Nincs ta nácskozás i joguIc 
Pedig a legfontosabb munkát, él J ézus szíve szerint v::dó káritászl 
vúltják valóra, amiko r az egy ház község szegénye it gondozzák s az 

elesetteket fö lemelik. :\I.ajdnem a maguk erejéből. J ó len ne erről 

komolya n gondolkozn i. Erdély i tes tvéreink r íkató sorsa azt mutatja , 

hogy ~I Z aranyak és fö ldek elfogyhatnak, de cl lélek, az asszo nyi sziv 
áldozata örökkön élő., Első Irelyl'é a sz ivuől fakadó cselekede teket r 
~'I ert l é l ekből m ir .dig lrhet aranyat 
lelke t teremten i. 

termelni, , dr aranyhól nem lehe t 

Oomokos Ferenc atyánkfia a pes terzsébe t i un itárius gyülekezet. 
nek egy ízlésesen kiállitot t szép persely t adomá nyozo t t. ÉrLéke 10 P. 
Kedves rnege rnlékezésével gyarapitoLLa a gyülekezc t te mplomí föl. 
szerelését, amely úl'vacsorui kehely, tányér, há rom asz ta lte ritővel 
2 10 p ér téket jelent. Az erzsébet i gy iilekeze t az e l ső, a mely a maga 
ercjébő l gazdagí to t ta a budapesti egy házközséget, amelyhez tartozik. 
~Iő tagja a tes tnek, amelyből még sok szep példaadást váru nk. Domokos 
tes tvé rünk adományá t köszö neLLcl ny ugtázzu k és éle i érc ls ten á ldás{Jl 
kérjük . 

I'erey P:il birtokos, a mező berény i unitá riu s fiól<cgyházközség 

gondnoka Mező bel'énybcn március lO·én e lhunyt. Március 12-én 

helyezték örök nyugovás ra a rn ezőbcl'ény i eva ngélikus temetőben. 
Pihenjen béké.ve l ! 

A 1t!lkészi nyu!Jtlíjiulé7.el. javárn adakoztak; 1'ulUch Lász ló 50, 

Burabds Aron tO, dr. S::ékcly Akos :\'fárama rossz ige t '10, együ tt 100· P. 
Köszö nettel nyuglázzuk. 

Az IIniliÍrius férfi -\'ucsorOl. áprili.'; 16-ikán esLe 8 órakor lesz ez 

alkotmány·u tcai ,,;\Iagyar Világ" vendéglőben. J elentkezni le hel 
J;,).ikcig :l le lkészi irodá ha n. 
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Az Egyistenhívők egyházi szervezete. 
Az Egy i s le nhívők egyetemes ke resztény egyháza, min t vallás

l:rkölcsi világhata lom, a Jézus Krisztus ti szta Egyistenhitén alapu ló 
unitárius va llás hitelvein az emberiség tá rsadalmi és le lki egységén 
épül fel s így a római katolikus egyház (a vi lág népeit egybefogva) 
visszahelyezkedik a rra a tiszta Egyistenhitre, amelyen a keresz ténység 
j(r. u. 325 előt t állott s amelyet az unitárius va llás mi nd,máig meg-

tar tott.. . 
Ez az igaz i egyetemes (katol ikus) keresztény egyház, a melynek 

vi lágha laima az egész emberiséget oly eszményi magasságba emeli 
~ oly boldoggá teszi, mint semmi más tényezőj e az életnek s amelyben, 
miként János apostol mennyei jelenésében is mondja (22: 3) : "Áldot t 
ott minden ember é lete" . 

Az EgyisLenh ivők egyelemes keresztény egyházának jelvénye 
(<I lélek megdicső ülésé nek jele) : a kereszt, templomainak fe lírása 
ped ig: Imádságháza minden nép számára . . , 

Pécs egyik t emplomán (a mely legjobban hasonlít a jeruzsá lemi 
ll'mplomhoz) ma is ez a felírás olvasható. 

Ebbe az egyetemes (katolikus) keresztény egyházba, mint va llás
erkölcsi világhat a lomba, valamennyi keresz tény egyhflz beolvad , 
illet ve vissza tér s a zsidóság szi ntén megtér. Mert őról uk mondotta 
Pá l apostol a Rómaiakhoz írt levelében, hogy Izráel buzgósága csak 
részben s csak addig nem éri fel az isteni igazság szerint. va ló teljes tuda
tosságot, amíg rqindannyian meg nem térnek . 

Akkorra az isteni igazság útjá n mind feljebb es fe ljebb haladva, 
egész Izráel teljes mértékben üdvözül, mert az isteni megismerésben 
első helyen való hivaLottság szempontjából üdvősség vá r reájuk s töké
letességük és megtérésük a világ üdvössége és á ldása I.esz. 

/\.. zsidókhoz irt levelében ped ig Pá l apostol azl mondja, hogy 
aJ, üdvösség ígérete nékik és gyermekeiknek is szól s J ézus Krisztus 
nyomdokain mind felj ebb és fe ljebb haladva, szi ntén az üdvösség 
hirtokába juthatnak. 

El kell tehát újbó l jönnie annak a boldog időnek, mint amikor 
Krisztus lelkének megdicsőülése után va ló e l ső Pünkösd napján Péter 
előá ll t s c beszédet intézte a zsidókhoz: Zsidó férfiak! J eruzsá lem 
Összes lakosa i 1 Vegyétek tudomásul, hogy az Úr a keresztrefeszített 
J ézust lélekben feltámasztotta s tanításai által megváltó Kri sztussá 
és igaz Messiássá telte. Az üdvösséghez tehát csak Isten pa rancsUi
nak nl. Ö tanításai szerint való követése álta l juthatunk . 

• 
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Térj etek te hát meg li keresztelkedjetek meg (ava llassátok rel 

magatokat) mindnyája n a J ézus Kri sz tus nevében s megnyer itek 
:l Szent-Lélek ajá ndékút. Mert az ígéret néktek és gyermekeiteknek 
s mindama távollevöknek is szó l, ak iket Urun k Islenünk elhiv az 
Egy igaz l sten va tlÚ gfml . S aznap mintegy háromezer ClJ1hérrd 

szaporodott a h i vő IcIkek SZ{lIlH.1. 

Péler ekkor így szó lt hozzájuk: Ti vagy tok <1 prófélá k és az új

szövetség fia i es a li u tóda ilokba n megá lda tik a föld minden nemze lségI:" . 
Tudjá tok meg. hogy J ézus I(rs izlus azért jött erre a világra, hogy 

az egész emberisége t Is tcn kegyelme szerint üdvözítsc li boldágságra 
vezérelj e. S l sten J ézus Kri sz Lus t elsősorba n nekte k a el la e vihigra , 
hogy mindannyian mcgtérvén, megáldjon t iteket. 

Az Úr pedig na pró l-na pnl sza porí totta a z lidvözü lő k szillnú l. 
, 

Amíg az Egyis tenh ivők egyetemes keresztény cgy húza, 'J ézu s 
Kri sztus Icgfenségescbb eszméje, az egész emberiség lelkében fö lépiil , 
szerényen mü ködjék tová bb az Egy i sten h ívők lelki egysege, a mely 
amellett, hogy a szeretet va llását terj eszti az emberek köz t, e lőkészíti 

az Egy isten hivők egyetemes keresztény egyházá t s a nnak vallás
erkölcsi vi lágha la lm<'ll. 

Az emberek lehelnek csa lá di tagoltságukná l, vag)'" felekezetek 
szerin t va ló osztá lyozásuk nál fogva, vagy bármely a lkalomból, ak:'! r 
az egy ik, akár a mási k felfogás (egyisten h i vő vagy há ro lllsághi vő) 

tagjai közé beírva, az Egy is tenhi t és az erkölcsi világrend csiráj,l 
mi nden ember lelkében önálló érzésse fejlőd i k s lelk ileg az egész 
cm bcriséget egybefogla Ija. 

Az Egyi stenhivők e le lki egysége lehetövé teszi, hogy amíg az 
Egyistenhivők egye temes keresztény egyháza egészben megvalósu I. 
minden ember ma radj on a maga egyházá ba n s ott szo lgálj a az Egy
i s ten h i vők lelki egységé t, melynek főerőssége a bba n nyilvánul , hogy 
úgy ti szteli s meg becsü li a más va llásá t, min l a magaéL. 

Ha azon ba n valaki lelk i szükségé l érezné, hogy közelebb JUSSOlI 
az Egyislenhivők egyetemes keresztény egyházá hoz, közeledjék lélek
ben ahhoz az egyhú zhoz, a mely már kezdettől fogva szolgá lja a J ézus 
Kri sztus lisz la Egyistenh ilél s a melynek hitclvein az Egyis tenhivők 
egyelemes keresz lény egyháza ( ls ten országa) fölépül. 

Mindenesel re lélek ben má r ma érezze magá t minden ember az 
egyelemes keresztény egyház tagjának s ílgy va lósí tsa meg éleléwt 
az lsten on,zágát, a Szeretet egyházát. Po/gdf' Lipól 

uy ug. guzd" Mfclti!:lyd o'l . -
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