
gyelte a kolozsvári főgimnázium tanulóinak az előmenetelét. Az év végi 
vizsgákon mindig jelen volt, mint világi vizsgabiztos és széleskörű nyelv 
és történelmi tudásával aktívan részt vett a vizsgáztatásban, így a ta-
nításban is. A jó előmenetelű diákok számára alapítványából jutalmat 
biztosított. 

A Berde-alapítvány anyagi értéke megszűnt. Megmaradtak az ál-
tala épített vagy megsegített főiskolák, amelyek ma is tovább viszik a 
tudás fáklyáját. 

Az én nemzedékem már nem részesülhetett a Berde-alapítvány jut-
tatásaiban, azonban mint a székelykeresztúri főgimnázium tanulója és 
az általa megsegített régi tanoda lakója tapasztalhattam, hogy szelleme 
tovább él. Az ottani közösségi életben elsajátítottuk az együvé tar-
tozás érzését, megismertük a tudás erejét és szépségét, elsajátítottuk a 
vallási türelmességet és megtanultuk az egymás és a közösség megsegí-
tésének a kötelességét. Berde Mózes örök példaképünk marad a közös-
ségért való munkálkodás és áldozatkészség út ján. Szelleme hatja át egy-
házi közösségünk tagjait is, amikor az ő példája szerint Unitárius Egy-
házunkat fenn'tarjták. 

Az utódok nevében fogadjuk, hogy az ő emlékét továbbra is meg-
őrizzük 

BIBLIAI FOGALMAK 

VÁRAKOZÁS — REMÉNYSÉG 

Zsolt 130,5 Várom az Urat, vár ja a lelkem, és bízom ígéretében. 
Péld 20,22 Reménykedj az "Úrban, ő megsegít téged. 
Zsolt 31,25 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Űrban 

reménykedtek. 
Zsolt 25,5 Vezess, hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szaba-

dító Istenem, mindig benned reménykedem. 
Gal 5,5 A Lélek által hitből vár juk az igazság reménységét. 
Róm 8,19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak 

megjelenését. 
Zsolt 9,11 Benned bíznak, akik ismerik nevedet, nem hagyod el 

Uram, azokat, akik hozzád folyamodnak. 
Zsolt 40,5 Boldog ember az, aki az Űrba veti bizodalmát. 
Róm 5,5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe 

áradt az Isten szeretete. 
Mai 3,1 Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az 

utat. 
Ézs 9,5 Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk . . . 

és így fogják nevezni: Békesség Fejedelme! 
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Ézs 52,7 Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó 
lába! Békességet hirdet, örömhírt h o z . . . azt mondja 
Sionnak: Istened uralkodik! 

IGAZSÁG 

Zsolt 119,142 Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó. 
lKir 17,24 Most már tudom, hogy Te Isten embere vagy, és hogy 

igaz a te szádban az Űr igéje! 
2Sám 7,28 Valóban, Uram, te vagy az Isten, és igazak a te ígé-

reteid. 
Jn 18,37 Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bi-

zonyságot tegyek az igazságról. 
Jn 8,32 Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít 

titeket. 
Zsolt 40,10—11 Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben és nem zá-

rom be a számat, jól tudod Uram! Igazságodat nem rej-
tegetem szívem mélyén. 

Zsolt 51, 1—2 Ki tartózkodhatik szent hegyeden? Az, aki feddhetetle-
nül él, törekszik az igazságra és szíve szerint igazat 
szól. 

VALLASTÉTEL 

2Kor 4,13 A hitnek ugyanaz a Lelke van bennünk, ahogyan meg 
van írva: ,,Hittem, azért szóltam", mi is hiszünk, és azért 
szólunk. 

ApCsel 4,20 Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk. 

ITim 6,12 Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök 
életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép 
hitvallással sok tanú előtt. 

SZOLGALAT: ISTENNEK ÉS EMBERNEK 

Mik 6,8 Mit kíván tőled az Űr! Azt, hogy élj törvény szerint, 
törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szem-
ben. 

Jn 12,26 Ha valaki nekem szolgál engem kövessen; . . . és ha va-
laki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. 

iTim 3,13 Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet szerez-
nek maguknak. 

Mt 4,10 Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. 
Józs 22,5 Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az ő út-

jain járjatok; tartsátok meg parancsolatait, ragaszkod-
jatok hozzá, és szolgáljátok teljes szívvel és teljes lé-
lekkel. 
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Józs 24,15 
Zsolt 100,2 

IKrón 28,9 

Mk 10,43 
Gal 5,13 
Jn 15,13 

De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk! 
Szolgáljatok az Ürnak örömmel, vigadozva járuljatok szí-
ne elé! 
Szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mer t 
megvizsgál az Ür minden szívet, és megismer minden 
gondolatot és szándékot. 
Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen szolgátok. 
Szeretetben szolgáljatok egymásnak. 
Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki 
életét adja barátaiért . 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Az a lelki ember, akit Isten lelke megvilágosított. Az Isten fiait 
Isten lelke hordozza; az emberek csak akkor lehetnek Isten fiai, ha 
Isten lelke által megújulnak (Dávid Ferenc). 

• 

A vallás nagy hivatása az emberben a lelket életre kelteni, föl-
emelni és megtisztítani, és így isteni eredetijéhez hasonlóvá tenni 
(William Ellery Channing). 

* 

A szükséges dolgokban egység, a kétségesekben szabadság, de mind-
egyikben szeretet (Rupertus Meldenius). 

Az igazi derű a tiszta és őszinte lelkiismeretből fakad (Erasmus). 
* 

Sok van, ami csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálato-
sabb (Sophokles). 

* 

Az embernek meg kell ismernie önmagát, ha ennek nem venné 
is hasznát az igazság megtalálásában, legalább élete szabályozására 
fölhasználhatja és ennél nincs helyesebb valami (Blaise Pascal). 

* 

Aki másokat ismer, okos. Aki magát ismeri, bölcs. Aki másokat le-
győz, erős. Aki önmagát legyőzi, hős (Lao-tse). 

* 

Állj meg hát emberi csendben, ne takard, ne óvd magad. Ha szük-
ség lesz rád e földnek, majd megszólal: hivattalak (Magyari Lajos). 

* 

Csak az lehet igazán jó, akiben van szeretet és igazságosság (Varga 
Béla). 

* 
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