
ESZMÉK, G O N D O L A T O K 

Teljesüljön a Te akaratod: / Be fölösleges minden más beszéd . . . / 
Az én kezem, e vézna, gyönge kéz / Hogy tartaná fel az Isten kezét 
(Reményik Sándor). 

Helytelen dolog ráerőszakolni az Istent valakire, akinek nincs rá 
szüksége. De még rosszabb távol tartani valakitől, aki úgy érzi, hogy 
nagyon nagy szüksége van rá. (Thorton Wilder) 

Nem sokaság, hanem lélek tesz csoda dolgokat! (Berzsenyi Dániel) 

A tudáshoz és erényhez jutni igen nehéz, de gyümölcsük a leg-
édesebb. (Erasmus) 

A lehető legtöbbet kell tennünk, s a lehető legkevesebbet beszélni 
önmagunkról. (Tacitus) 

Minden vád ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. (Ju-
hász Gyula) 

Tudjuk, hogy mik vagyunk, de nem tudjuk, hogy mik lehetünk még* 
( Shakespeare ) 

Az igazi tudós nem lehet tudományában kevély, mert igen érzi s 
tudja, mennyit nem tud még. (Fáy András) 

Nem mindig tudjuk meg tenni azt, amit kell, de mindig meg kell 
tennünk azt, amit lehet. (Szerb Antal) 

Mivel a földön jónak lenni oly nehéz — / erényeid elhagynak! 
mint az ifjúság, / de bűneid utánad jönnek, mint a hfí kutyák / s ha 
netán elfáradva az úton leülsz, / mind köribéd telepszik és arcodba 
néz / nyugodtan, mintha mondanák: „Nem menekülsz!" — (Babus 
Mihály) 

A tükör is csak akkor él, / ha van kit tükröznie. Egymás / tettei-
nek oka vagyunk, / oka és célja. (Szilágyi Domokos) 
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Nincs annyi sötétség az egész világon, hogy akár csak egyetlen 
kicsi gyertya fényét is kioltsa. (Robert Alden) 

. Szinte mindent kibír az ember, ha van miért (Nietzsche) 

A népek sorsát őseink szabják meg, ahogy mi is megszabjuk a jö-
vendő népét. (Kodölaiiyi János) 

Városon és falun, gazdagon vagy szegényül, mindegy, csak függet-
lenek legyünk; a szabadság a legszentebb, legkívánatosabb dolog. 
(Kölcs'éy Ferenc) 

A barátsághoz két ember kell, de egy is végét vetheti- (Robert 
Graves) 

A könyvek velőnkig ható gyönyörűséget szereznek, beszélgetnek 
velünk, tanácsot adnak s eleven és elmés családiassággal kötődnek hoz-
zánk. (Petrarca) 

A butaságok nem azért vannak, hogy megadjuk magunkat nekik, 
hanem hogy megsemmisítsük őket. (Karácsorvy Benő) 

Az eszmék erősbek, / A rossz anyagnál. Ezt ledöntheti / Erőszak, 
az örökre élni fog. (Madách Imre) 

A munka egyértelmű az igazi élettel, s holtig nem adhatjuk fel. 
(Féja Géza) 

A jövő olyan lesz, amilyenné az ifjúságot neveljük. (Jókai Mór) 

Mindig kész vagyok arra, hogy tanuljak, de nem tetszik, ha bármi-
kor kioktatnak. (Wi Churchill) 

Utazásaimban egy cél vezetett: ember voltomra akartam ráesz-
mélni. De most gyökeret akarok ereszteni Erdély talajában. A nagy vi-
lág hh*ét nekem már ezentúl csak a nap fogja elhozni s én már a napot 
is csak arra fogóm fölhasználni, hogy Erdély levegőjét ózonnal megte-
lítse. (Balázs Ferenc) 
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Egyházi Képviselő Tanács 

1992. március 17-én rendkívüli ülést tartott, egyetlen tárgya a Ro-
mániái Magyar Keresztény Egyházak elöljáróinak előterjesztése volt egy 
erdélyi felekezetközi magyar nyelvű egyetem létrehozása, és egy erre 
vonatkozó alapítvány kezelése tárgyában. E.K. Tanács az előterjesz-
tést elfogadta azzal, hogy ezt az egyetemet az állami egyetemként lét-
rejövő Bolyai Egyetem alapjának tekinti és ennek keretében, a többi 
magyar egyházakkal közösen, kívánja a magyar egyetemi oktatás ügyét 
szolgálni. 

Gondnok-presbiteri konferencia 

1992. február 10—20 között az egyházkörökben gondnok-presbiteri 
konferenciát tartottak esperes és felügyelő gondnok elnökletével. A kon-
ferenciát áhítat és dr. Szabó Árpád rektor „Mit jelent ma unitárius 
presbiternek lenni?" című előadása vezette be. Ezután részletes megbe-
szélés következett az egyházközségek anyagi helyzetéről, a visszakapott 
mezőgazdasági területek hasznosításáról, az egyházfenntartási járulékok 
emeléséről, az egyházközségi alkalmazottak javadalmazásának megálla-
pításáról, valamint a gyülekezeti élet megelevenítésének lehetőségeiről. 

Lelkésznevelés 

A Teológiai Intézetben január 6—február 6. között tar tot ták az I. 
félévi vizsgákat. 

A „csendesnapok" keretében február .10—11-én hallgatóink részére 
Szombatfalvi József csehétfalvi lelkész „Önvizsgálat és imádkozás a lel-
készi szolgálatra való készülésben", Jakab Dénes szentábrahámi lelkész 
,,A lelki nevelés szerepe a teológiai hallgató életében" és Kászoni Jó-
zsef homoródszentmártoni lelkész „A teológiai hallgatók közössége" címen 
tartottak előadást. Az Intézeti közös előadást Szabó Dezső kolozsvári 
lelkész tartotta „A lelkész és a gazdasági élet mai kihívásai" címen. Az 
előadó lelkészek bibliamagyarázatot is tartottak. A záró intézeti áhítatot 
Kiss Béla evangélikus püspökhelyettes tartotta. 

Személyi változások, 

Péterfi Sándor csekefalvi lelkész meghívás alapján kinevezést nyert 
a kissolymosi egyházkösségbe 1992. február 1-től. 

Kecskés Lajosné Nyitrai Gyöngyvér 1992. február 1-től a szabédi 
egyházközségbe neveztetett ki rendes énekvezérnek. 

Bányász Ferencnó Kun Éva, az egyházközpont pénztárosa, 1992. 
február 1-vel állásáról lemondott. 




