
Kedves Pista !
Hurcolkodás és egyéb rumli miatt csak most tudom leirni 

az igért kiértékelést.Ne haragudj a késésért.Nem szeretnék 
nagy feneket keríteni a dolognak igy mindjárt bele is kezdek:
Megismert jó tulajdonságaid,amelyeket meg kell őrizned:
1,Lendületes munkaerő vagy.Lelkesit az ügy és ezért bele tudsz 
dobni a szolgálatba mindent.
2. Öszinte vagy.Szembe is megmondod, azt amit csak általában 
az ember háta mögött tudnak elsuttogni.
3. Birod a"rumlis,fhelyet és napokat,ha kell sokat tudsz teljesi
teni.
4.Szereted az embereket s tudsz velük beszélni. 
5.Szereted a gyermekeket és az ifjuságot.
6.Szeretsz olvasni.
7.A kapott kritikát-függetlenül attól hogyan fogadod-egy 
idő mulva felhasználod,értékesited.-Talán ismétlésnek látszik 
a Te kiértékelésed után,mégis megirom,hogy véleményem szerint 
igahirdetésed sokat fejlődött a Deák téren.Logikusabban,rendsze
resebben beszélsz.A hangsuly ma már teljesen az evangéliumon 
van.Az embereken segiteni akarsz igehirdetéseiddel.Krisztus 
is mindig ezt akarta.
Megismert rossz tulajdonságaid,amelyek ellen küzdened kell.
1 . Tulságosan nagy az önbizalmad sokszor.Ezért lekezelsz 
embereket,profokát,idősebb lelkészeket stb.Ezért érzi az 
ember néha,hogy nemcsak tanitasz,hanem kitanit embereket. 
2 . Ötletszerüen dolgozol,kapkodsz ide is oda is.Nincs igazán 
vesszőparipád,szerelmed,csak paripáid,szerelmeid.
3.Nemhasználod ki nyelvtudásodat,ezt főleg a szláv nyelvekre 
értem.Fogalmad sincs milyen kincs birtokéba vagy ,hogy érted 
a szláv nyelveket.Ha Szilády meghal ki lesz aki szláv vonalon 
informálja egyházunkat.Szerintem nagyon kellene foglalkoznod 
a mai müvelt nyelvvel,hogy a legmagasabb fokon otthon érezd 
magad.Téged csak egy lépés választ el,hogy szlovák,orosz, 
csak és szerb nyelvben ezt elérd.Tudatosan bele kellene épi-
tened életedbe ezt a programmot .Meg kell irnom,hogy mindig 
csodálkoztam azon,hogy mennyire nem élsz ezen a téren az 
adottságaiddal.27 éves vagy mikor jösz erre rá?
4.Van egy olyan tendencia Benned,hogy ne vedd komolyan az 
egyház "bünös” voltát.Hogy mindig bünös marad az,mégha szabad 
egyház is.A Te gyülekezeted is egykor ilyen lesz.De azért 
nem kell kivonulnod majd közülök,ha nem közöttük kell szolgálni 
tág szivvel.
5 . Formaságokkal nem törödsz.
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Küldöm Benczurtól visszakapott Gyökössy előadást.Ha valami 
jó előadásod van,vagy cikk - könyv kivonatod küldd el.

Sok szeretettel köszöntlek uj helyeden és 
mindig mint Barátomra gondolok Rád:

Budapest,1955 julius 28.


