
ESZMÉK, GONDOLATOK 

Jól cselekszik, ki inkább a közjónak, min t a maga akaratának szol-
gál (Kempis Tamás). 

* 

A mi Istenünk hasonlatosságára és képére való teremtésünk akkor 
bizonyíttatik meg, mikor minden szeplő és folt elvétetik és valóban 
Isten képe és hasonlatossága fénylik bennünk (Dávid Ferenc). 

* 

Ok és okozat, cél és eszköz, mag és gyümölcs nem választhatók 
el egymástól: mer t az okozat már az okban virágzik, a cél már az esz-
közben, a gyümölcs pedig a magban létezik (Ralph Waldo Emerson). 

* 

Akit megértesz, véled az rokon (Goethe). 

« 

Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben, / Ember lenni mindég, 
minden körülményben. (Arany János). 

* 

Legyen a vallásunk olyan, mint a napfény, mely mindenüvé elér, 
temploma minden tér, szentélye a jó szív, hitvallása az igazság isten-
tisztelete, a szeretet cselekedetei (Teodore Parker). 

• 

Minden boldog ember többé-kevésbé egyforma; a szenvedésben kü-
lönbözünk igazán (Tolsztoj Leo). 

Az ember legyen mindig nagyobb annál, amit tesz, és értékesebb 
annál, amit birtokol (Gandhi). 

• 

Akkor ér valamit egy ember tudása, ha másokat szolgál vele, na-
gy obbb közössséget, egész népe t vagy éppen az emberiséget! (Móricz 
Zsigmond). 

* 
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Az olyan ember, aki könyvet olvas, soha sincs egyedül (Garlo Gol-
doni) 

* 

Egyedül csak az maradandó, ami természetes (Henri W. Long-
fellow). 

* 

Jézus nem tanulókat akar, hanem követöket (Sörén Kierkegaard). 

* 

Nem elég az ami kell! / Kell még a fölösleg, / hogy ne váljunk 
fölöslegessé (Szilágyi Domokos). 

• 

Ha mi mind együtt keressük az igazságot a szabadságban és a tisz-
teletben, nemcsak megtaláljuk az igazságot, hanem felfedezzük egy-
mást (Kenneth L. Patton). 

* 

Az örökkévalóságban kell élnünk már a jelen pillanattól kezdve. 
Mit ér nekem az örök élet, ha nem él bennem minden pillanatban en-
nek az örökkévalóságban a tudata (André Gide). 

* 

Az ember több annál, mint amit alkotni tud (Balázs Ferenc). 

* 

Ha túlságosan szereted magadat, olyan vagy, mint a magára zá-
rul t molekula, amely nem szívesen köt új kapcsolatot. Nagyobb nyílt-
ságot és több hajlékonyságot vár tőled Isten (Teilhard de Chardin). 

* 

Egy ember, aki semmiért sem hajlandó áldozatot hozni, nem méltó 
az életre (Martin Luther King). 

* t 

Ez a szó: édesanyám, mindjár t az Isten neve után van aranybe-
tűkkel beírva az élet nagy szótárkönyvébe (Móra Ferenc). 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

szeptember 29-én tartotta III. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán 
szerepeltek az előző ülés óta elnökileg elintézett fontosabb közigazga-
tási és gazdasági ügyekről szóló beszámoló, a Misszió, a Valláserkölcsi 
Nevelési és a Gazdasági Bizottság valamint a Nyugdíj- és Segélypénz-
tár Vezető Tanácsának jegyzőkönyvei, továbbá jelentések az unitárius 
teológiai hallgatók lelki neveléséről az 1987—1988. tanévben, a Teoló-
giai Intézetben tar to t t felvételi vizsgáról, a Teológiai Intézet 1987—1988. 
tanévéről, a VII. Lelkésztovábbképző tanfolyamról, az egyházi központ 
anyagi helyzetéről és a belső pénzügyi ellenőrnek az egyházközségek-
ben végzett ellenőrzéséről. Végül jelentés hangzott el Bors Mihály egy-
házi jótevő szindi síremlékének elkészítéséről, valamint Szentábrahámi 
Mihály püspök Házsongárdi síremlékének javításáról. 

Egyházköri közgyűlések 

A sepsiszentgyörgyi egyházkör augusztus 13—14-én Káinokon, a 
székely keresztúr-udvarhelyi augusztus 27—28-án Homoródszentmár-
tonban, a kolozs-tordai szeptember 3—4-én Kolozsvár-Napocán és a 
maros-küküllői egyházkör szeptember 10—11-én Marosvásárhelyen tar-
totta évi rendes közgyűlését. 

A közgyűlések tárgysorozatán szerepeltek: az esperesi, a család- és 
beteglátogatási, valláserkölcsi, nevelési, szórványgondozói, aranykönyvi, 
építés-javítási jelentések, az 1987. évi számadások és az 1989. évi költ-
ségvetési tervezetek. Végül megtartot ták az egyházköri tisztviselők vá-
lasztását az 1989—1992. évek ciklusára. 

Meg választattak: a kolozs-tordai egyházkörben: esperes Benedek 
Sándor, felügyelő gondnokok Balla József és Németh Ferenc, jegyző 
Székely Miklós kövendi lelkész, pénztárnok Fülöp Dezső mészkői lel-
kész, köz ügy igazgató Szabó Dezső kolozsvári lelkész; a maros-küküllői 
körben: esperes Kolcsár Sándor, felügyelőgondnokok: Zsigmond Fe-
renc és Szilágyi Domokos, jegyző Csongvay Attila szentgericei lelkész, 
pénztárnok Nagy László szőkefalvi lelkész, közügyigazgató Benczédi 
Ferenc dombói lelkész; a székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkörben: 
esperes Báró József, felügyelő gondnokok: dr. Molnár István és Ütő 
László, jegyző Jakab Dénes szentábrahámi lelkész, pénztárnok Biró Mi-
hály firtosmartonosi lelkész, közügyigazgató Bencző Dénes homoródal-
mási lelkész; a sepsiszentgyörgyi egyházkörben: esperes Gál Jenő, fel-
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