
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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Az az igazi jó ember, aki a szívét és az eszét egyaránt belevonja 
jósága tápláló forrásába (Harry Emerson Forsdicki). 

* 

Az ember nem beszélhet anélkül, hogy saját magáról ne mondana 
ítéletet. Minden szavával szándékosan vagy akarata ellenére saját arc-
képét vetíti embertársa szeme elé (Ralph Waldo Emerson). 

* 

A tudomány hatalom (Francis Bacon). 
* 

Csak azok lehetnek közülünk igazán boldogok, akik megkeresték 
és megtalálták a mások szolgálatához vezető utat (Albert Schweitzer). 

* 

A magánosan élő ember nem teljes ember, mert hiányoznak mel -
lőle a társak, akik éppen olyan szerves részei az életnek, mint sa já t 
gondolatai (Balázs Ferenc). 

* 

A tudás erkölcsi értékek nélkül haszontalan (Szentgyörgyi Albert). 
* 

Megtanultuk, hogy szállnak a madarak, miként úsznak a halak. De 
nem tanultuk meg azt az egyszerű művészetet: hogyan éljünk testvérek 
módján (Martin Luther King). 

* 

Legyen a nőnek bátorsága saját lénye kibontakoztatásához (Paul 
Tillich). 

* 

Sok mindenre van időnk, de a gyermek ügye sürgős. Most fejlőd-
nek a csontiai, most alakul a vére, az érzékei most bontakoznak. Nem 
várhatunk „Holnapig". ,,Ma" a gyermek neve! (Gabriela Mistral). 

* 

Két dolog tölti el lelkemet mindig ú j és növekvő csodálattal és 
tisztelettel, minél gyakrabban és tartósabban gondolkodom fölöttük: a 
csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem (Immánuel Kant). 

* 

Hiszek a békében. Hiszek a harmóniában, melyre vágy a lélek, a 
szépségben, melyért kiáltoz az anyag, a szeretetben, melyért epednek 
a népek. Hiszek a nehézben, hogy nem lehetetlen! Ha nem hinnék 
benne, magam tenném lehetetlenné (Babits Mihály). 

* 

Amikor egyedül álmodunk, az csak egy álom. Amikor együtt álmo-
dunk, az a valóság kezdete (Dom Helder Camara). 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

november 27-én tar tot ta IV. évnegyedi ülését, melynek tárgyso-
rozatán szerepeltek az elnökileg elintézett fontosabb ügyekről szóló je- , 
lentés, az állandó bizottságok jegyzőkönyvei, az esperesi vizsgálószé-
kek és egyházköri közgyűlések jegyzőkönyveinek kiértékelése, a Pro-
testáns Teológiai Intézettel kapcsolatos ügyek, az Egyházi Képviselő 
Tanács és Nyugdíj- és Segélypénztár jelentése az elmúlt esztendőről, 
a főtanácsi választások előkészítése, valamint az egyházközségek, egy-
házi központ zárszámadásai és 1987. évi költségvetései. 

Egyházi Főtanács 

december 6—7. napjain tartotta évi rendes gyűlését dr. Kovács 
Lajos püspök és dr. Barabássy László főgondnok elnökletével. Elnöklő 
főgondnok megnyitó beszédében megállapította, hogy „ha az utóbbi 25 
év megvalósításaira tekintek, úgy gondolom, nem tévedek, hogy hí-
veink áldozatkészsége csak optimizmussal tölthet el, hiszen gyüleke-
zeteink fejlődnek lelkiekben, de megbirkóznak az anyagi kérdésekkel 
is [. . .] Minden megvalósított eredmény ú jabb célok felé kell, hogy 
lendítsen, mert mindig maradnak és lesznek bőven tennivalók, melye-
ket csak az egységes összefogás valósíthat meg. Hiszem és remélem, 
hogy ebben a jövőben sem lesz hiány". 

Főtanács üdvözlő táviratot intézett Nicolae Ceau?escu államelnök-
höz az alábbi szöveggel: 

,,Az Unitárius Egyház Főtanácsa 1986. december 6—7. napjain tar -
tott gyűléséből a hívek és a lelkészek nevében odaadását és együt tér-
zését fejezi ki az Ön fáradhatatlan tevékenységéért, melyet az ország 
egyre magasabb civilizációs és fejlődési csúcsokra való emeléséért, a 
béke és a világ népei közötti együttműködésért kifejt . • 

A hívek és a lelkészek nevében elismerésünket fejezzük ki az or-
szágunkban létező vallásszabadságért és csatlakozunk országunk bel-
és külpolitikájához, melynek ö n a kezdeményezője, Nicolae Ceau§escu 
államelnök úr, a román nép jeles fia, a mai világ kiemelkedő szemé- * 
lyisége. 

Az 1986. november 23-án tar tot t népszavazáson a Románia által 
egyoldalúan 5o/0-kal csökkentendő fegyverzet, hadsereglétszám és kato-
nai kiadás kérdésében, mely az ö n ú jabb kezdeményezése, híveink és 
lelkészeink népünkkel együtt a békére, az életre szavazva, vallási fel-
fogásunk szellemében, határozott igent mondtak. 

Az Unitárius Egyház nevében biztosítjuk ön t , hogy követni fog-
juk azt az utat, amelyen vezet országunk, Románia Szocialista Köz-
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