
3. Egyetlen célravezető és emberhez méltó eljárás a Jézusé, a sze-
retettel való türelmes tanítás, a Hegyi Beszéd üzenete: „Ha pedig valiaki 
egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőire" (Mt 5,41). „Amit 
tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyan-
azt cselekedjétek velük" (Mt 7,12). 

Ez az egyszerű, de mély tanítás volt az, amely a bűnös asszonyt 
megtérítette, a tékozló fiút hazafelé indította, Zákeus lelkét kibékítette, 
Saul számára fényt derített a damaszkuszi úton. A Hegyi Beszéd tanítása, 
Jézus magatartása és szolgálata az Ószövetség fölött áll. Jézus a „sze-
met szemért, fogat fogért" elv helyett az egymásért való élést teszi a 
földi élet céljává. Ezt példázza és várja tőlünk is. Ő a mi példamutató 
Mesterünk, aki előttünk jár, életével példát ad, tanítása által irányt 
mutat. Evangéliuma számukra „út, igazság és é le t " A mi feladatunk 
nem lehet más, mint szeretettel, az erkölcsi törvény betartásával éljünk 
és munkálkodjunk, hogy legyen az otthonokban boldog családi élet, az 
emberek között egymásért való élés, és a világban tartós béke. Ámen. 

LEGYETEK TÖKÉLETESEK 

Mt 5,48 

Emlékezzetek, mert az emlékezés az újjászületés örömével ajándé-
koz meg. Nap mint nap emlékezzetek hitbeli teendőitekre, emberi kül-
detésetekre'. 

Ne feledjétek: az egy igaz Istenben egy test, egy lélek legyetek! Ez 
a legfőbb kifejezője vallásunknak, amely a szeretet, a tiszta szív val-
lása. Igen, így van és így kell lennie. Arról ismernek meg az emberek, 
hogy egyistenhivők vagytok, ha egymás örömében, bánatában, terhében 
osztozkodtok, ha minden igaz embert becsültök, ha egymást igazán 
szeretitek. 

Legyetek szelídek, mint a galamb, de okosak, mint a kígyók. ,A 
jóreménységből soha ki ne fogyjatok. A-megalkuvást ne ismerjétek: az 
igazságból, a becsületességből, a tisztalelkűségből egy mákszemnyit se 
engedjetek. Mindig munkálkodjatok,, miként azt gondviselő Istenünk 
cselekszi. 

Járjátok az üdvösség, az istenfiúság, az igaz emberség, az emberi 
méltóság útját, így a legfőbb hitelveinkből fakadó áldott biztatást éli-
tek meg 

Az Ür háza legyen és maradjon lelki otthonotok, ahol a hívek ál-
dott közösségében lelketek mindig szabadon szárnyal a magasságok felé, 
s e szárnyalásban Isten közelségét, a lélek boldogító jóságát, az ember-
testvériség melegét, az istenfiúság üdvösségét érzitek. 

De ezt a templomi lelkületet Isten hajlékából mindig de mindig 
vigyétek magatokkal a mindennapok világába annak bizonyítására, hogy 
emberi küldetésetek igaz útját járjátok. 
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Ez az üdvösség útja. Áldott, mindörökké áldott legyen, aki ezen az 
úton halad és aki erre másoknak is példát mutat. „Gyertyát sem azért 
gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és 
fényljék mindazoknak, akik a házban vannak". (Mt 5,15) 

A jóra, az eszményire való törekvés, hitelveinknek megvallása és 
tudatos megélése legyen hát számotokra életszükséglet, mindennapi fel-
adat, örök kötelezettség. így váljék példás életté bennetek az evangé-
liumi parancs: „Legyetek íazért ti tökéletesek, miként a ti mennyei 
Atyátok tökéletes", mert „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! 
Uram! megyen be a mennyek országába; hanem aki cselekszi az én 
mennyei Atyám akaratát". Ámen. 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

Az E.K. Tanács június 17-én rendkívüli ülést tartott dr. Barabássy 
László főgondnok elnökletével, melynek egyetlen napirendi pontja volt: 
A román népnek az ENSZ rendkívüli leszerelési üléséhez intézett fel-
hívása. E.K. Tanács egyhangú határozatában örömmel állapította meg, 
hogy az Unitárius Egyház hívei és lelkészei felelősségtudattal és őszinte 
békevággyal csatlakoztak hazánk valamennyi polgárához, erősítve a 
milliók egységes akaratát a leszerelés, a fegyvermentes világ és a tartós 
béke megteremtése érdekében, hogy Európában és az egész világon meg-
szűnjön az atomfegyverek telepítése, és a meglevő készletek megsem-
misíttessenek. 

E.K. Tanács üléséből üdvözlő táviratot intézett Nicolae Ceau^escu 
államelnökhöz. 

Lelkészi értekezletek 

A II. évnegyedi közérdekű és teológiai lelkészi értekezleteket június 
8—11. napjain tartották meg. A közérdekű előadás témája: „Területi 
önigazgatási és önellátási program a lakosság ellátásának biztosítására, 
az 1982—1985. közötti időszakban". Az előadást Kedei Mózes újszékelyi 
lelkész készítette el. A teológiai értekezlet tárgyát képezte: dr. Erdő 
János „A vallásos tapasztalat tartalma és tekintélye" című előadása. A 
kolozs-tordai egyházkörben Szabó Dezső kolozsvár-napocai lelkész „Jakab 
apostol levele", a székelykeres ztúr-udvarhelyi egyházkörben Zsigmond 
Attila kobátfalvi lelkész „János evangéliuma"" címen tartott előadást. • 

Lelkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézetben a II. félévi vizsgákat május 24— 
június 25. között tartották meg. Az unitárius hallgatók nagy része eleget 
tett a vizsgái követelményeknek. 

A június 27-én tartott évzáró istentiszteleten dr. Szabó Árpád tanár 
prédikált. Ugyanaznap délután tartották meg az intézet évzáró ünne-
pélyét, melyen dr. Erdő János rektor helyett dr. Péntek Árpád számolt 
be az 1981—1982-es tanévről, és osztotta ki a pályadíjakat és jutalmakat. 

A húsvéti és pünkösdi ünnepeken hallgatóink a különböző egy-
házközségekben legátusi szolgálatot végeztek. 
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