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A belmisszió nem egyéb, mint egy vallás-erkölcsi közös-
ségben (Egyház) Isten lelkétől vezettetve, híveinknek hívatá-
sos életre való késztetése. Úgy is mondhatnók, hogy az Isten-
országában az Isten akaratának az egyesek lelkén keresztül 
való diadalra juttatása. Mindenféleképen szép feladat s egy-
formán szent elhívatás mind a világi, mind az egyházi papokra. 
Nem egyéb ez a testvéreinkkel való szent törődésnél, fele-
baráti kötelességünk, a föltétlen parancsnak való öntudatos és 
alázatos hódolás : Istentől kapott elhívatásunk. 

Belső ember testvéreim, keljetek nemes versenyre világi 
papjainkkal s teremtsünk egy dicsőbb, szebb és boldogabb 
világot az egy Isten örök dicsőségére, fajunk nemesedésére s 
az emberiség boldog haladására ! 

Dr. Kiss Elek. 

Irodalom. 

A ma vallása. Irta : Charles E. K. John, Angolból fordí-
totta Benczédi Pál. Kiadja az udvarhelyvidéki unitárius lelkész-
kör 1924. 40 1. 

A csinosan kiállított füzet a következő fejezetekben 
öleli fel a vallásos gondolkozás mezejét: I. Tekintély a 
vallásban. II. Istenről való tudásunk. 111. Az ember új esz-
méje; IV. A trónra emelt Jézus. V. A ma vallásának a szive. 
VI. Új vallásos szózat. Ezekben mondja el egy modern gon-
dolkozó lélek a vallásra vonatkozó nézeteit, könnyed, értelmes 
formában. A fordító, aki folyóiratunknak is szorgalmas munka-
társa, elismerésre méltó munkát végzett a műnek gondos át-
ültetésével. A vallási problémák fölött elmélkedni szeretőknek 
nagy szolgálatot tesz ez a kis mű, amelyet jó lélekkel ajánlunk 
olvasóink figyelmébe. -i-t. 

Uj könyvek : Révész Imre: A magyar protestantizmus 
története a keresztyénség egyetemes fejlődésének keretében. 
Cluj—Kolozsvár, 1923. 8 r. 131 1. 

Dr. Borbély István: A magyar irodalom története a leg-
régibb időktől 1825.-ig. Jegyzetekkel ellátott teljes kiadás a mű-
velt közönség számára. Cjuj—Kolozsvár, 1924. 8 r. 430 oldal. 
A Minerva r. t. kiadása. Ára 160 lei. Mindkét mű ismertetésére 
visszatérünk. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Többeknek! Szépen köszönöm a munkám iránt való 
nagy érdeklődést s jelentem, hogy julius első felében szétküld-
hetem. Az árát azonnal kérem, mert a nyomdának fizetni kell. 

Dr. Kiss Elek. 

Érdekes vendégeink voltak május hónapban. Mrs. Cromp-
ton két leányával Rev. Fred. Hankinson kíséretében megláto-
gatta Erdélyt, amelyet az unitáriusok révén már gyerek korában 
annyira megszeretett. Ez az angol származású ausztráliai asszony9 

a fenntnevezettekkel együtt meglátogatta Torockót, Várfalvát, 
Aranyosrákost, Kövendet, Kolozst és Kolozsvárt. Kolozsváron 
megnézték a Leányotthonunkat s amidőn egyfelől örömmel 
töltötte el a tudat, hogy lánynevelésünkért mindent megteszünk, 
másfelől fájdalommal vették tudomásul, hogy az e célra alkal-
mas helyünk el van rekvirálva s ezért össze kell zsufolnunk 
leánynövendékeinket otthonukban. A Leányotthon javára 1500 
(egyezerötszáz) lej adtak s — amint mondták — unitárius 
testvéreiktől a legjobb érzelmekkel váltak meg. 

Pályázati hirdetés : Dr. Kaáli Nagy Árpád köri felügyelő-
gondnok 2000 (kettőezer) lej pályadijat tűz ki e tétel megol-
dására : „Az unitárius lelkész hívatásos teendői a szószéki 
szolgálaton kívül". 

A pályamunka idegen kézzel írva, jeligés levéllel ellátva 
1924 dec. 31-ig Kolozsvárra a Missziói-Bizottsághoz küldendő 
be. Terjedelme legfölebb négy (4) nyomtatott ív (64 lap) legyen. 
A díj csakis teljesen megfelelő munkának fog kiadatni. 

Elhunytak: ifj. Bölöny Vilmos I. éves gépészmérnök hall-
gató május 7-én 20 éves korában, Székelyudvarhelyen. Ütő 
András ny. állami tanító és énekvezér máj. 9-én Nagyajtán 80 
éves korában. Botár István CFR. felügyelő május 30-án 60 éves 
korában Kolozsvárt. Gálfalvi Margit életének 26-ik évében, 
junius 14-én Budapesten. Biró Pál unitárius lelkész 46 éves 
korában Bözödkörispatakon. 

Júdás szobra. Szviask nevű volgamenti városban szob-
rot emeltek Júdásnak, Jézus elárúlójának. Első pillanatra 
megdöbbenünk ezen a bizarr gondolaton. Hiszen ott, ahol 
Júdásnak szobrot emelnek, Jézust keresztre feszítik. Pedig a 
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