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hittel és reménységgel segítséget embertársainknál, Jézusnál, az Evangéliumban, s a 
megbocsátó Istennél, mert ha keresünk — találunk. Ámen. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

A hit Istennek ajándéka, O adja amennyit kinek akar adni és mikoron. 
(Dávid Ferenc) 

Az igazságot keresni és kimondani úgy, ahogyan gondoljuk, sohasem lehet 
bűn. Senkit sem szabad valamely meggyőződésre rákényszeríteni. A meggyőződés 
szabad. (Sébastien Castellio) 

Ami lehetséges, az mindig létező is, lehet azonban, hogy a benne rejlő szép, 
igaz és helyes csak később, valamikor, századok múltával fog valóra válni. (James 
Martineau ) 

Nem a gyertya a fontos, hanem a láng a fő. (Gárdonyi Géza) 

Ha az ember sóhajtani nem tudna, hát megfulladna. (Móra Ferenc) 

A szellem emberét épp az jellemzi, hogy nem olthatja el magában a teljesség 
szomját, s nem nyomhatja el az egész iránti felelősség érzetét. (Németh László) 

Eszme nélkül értelmetlen az értelem és eszmény nélkül világtalan a világ. 
(Szilágyi Domokos) 

Nagy lélek kell... a másik ember meggyőződését megérteni s méltányolni. 
Ebben kell versenyezni, nem a rágalmazásban. (Gandhi) 

Egy vallás vagy filozófia értékét az próbálja meg, hogy mennyi jelenséget tud 
megmagyarázni. (Emerson) 

Egymást ismerni nem annyit jelent, hogy mindent tudjunk egymásról, ha-
nem egy szeretettel és bizalommal vagyunk egymás iránt és hiszünk egymásban. 
(Schweitzer Albert) 

Nem okos ember az, aki olyan fának nyesegeti az ágait, melynek az árnyéká-
ba húzodott. (Mikszáth Kálmán) 

Saját magát nem félti az ember. Saját magával együtt van az ember utolsó 
percig. (Babits Mihály) 

Megértettem: a sötétséget azért teremtette az Isten, hogy világosság szület-
hessen; semmit sem azért, hogy legyen valami. (Szántó György) 

Isten úgy rendelte, hogy mindenki még halála előtt fizesse meg a tartozását: 
szeretettel és jó cselekedettel. (Tolsztoj Leó) 

Minden szeretet annyit ér, amennyi benne az áldozatkészség. (Széchenyi Ist-
ván) 

Kezedben óriás rostával / áll az Idő és egyre rostál./ Világokat szed és rostál 
ki / Vidáman és nem keseredve / s búsul csak az, akit kihullat./ S aki kihull, 
megérdemelte / Az ocsút az Idő nem szánja. (Ady Endre) 

O, Istenem, teremts hát a semmiből /Új esztendőt nekünk./ Fehér lapot, 
hogy ír juk végre rá / Igaz történetünket:,/ A szeretet s a jóság álmait. (Reményik 
Sándor) 



EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Főtanács 

Egyházunk a vallásszabadság kihirdetésének 425. évfordulóját az 1993. janu-
ár 13-án Tordán tartott rendkívüli Főtanács keretében ünnepelte meg. Az ünnepély 
hálaadó istentisztelettel kezdődött, a lelkészi szolgálatot dr. Rezi Elek teológiai 
tanár végezte. Az istentiszteletet követő szimpoziont dr. Kovács Lajos püspök nyi-
totta meg; a Tordai Országgyűlés határozatát felolvasta Kovács Sándor V. éves 
teológiai hallgató. Előadást tartottak: Kovács István: A reformátorok állásfoglalása 
a vallásszabadság kérdésében; Simén Domokos: János Zsigmond erdélyi fejedelem 
valláspolitikája; Dr. Erdő János: A tordai ediktum teológiai alapja; Dr. Donald Har-
rington: Az unitarizmus elkötelezettsége a vallásszabadság iránt (az előadást Harring-
tonné Szántó An ikó olvasta fel); Dr. Szabó Árpád: A vallásszabadság és 
unitarizmus; Dr. Robert Traer: Hit és szabadság (az előadást fordította és felolvasta 
dr. Rezi Elek); Mikó Lőrinc: A vallásszabadság érvényesülése országunk alkotmányá-
ban és a gyakorlatban; dr. Bodor András: A vallásszabadság és a kolozsvári unitárius 
iskola; Török Tamás: A tordai ediktum tükröződése az irodalomban címen. 

Az előadások után Andrási György előadótanácsos felolvasta Dr. Arthur 
Long, a manchesteri unitárius teológiai főiskola ny. dékánja, valamint dr. Ferenc 
József magyarországi ny. püspök üdvözletét. A Főtanács ünnepi nyilatkozatát Jenei 
Dezső főgondnok olvasta fel és mondott bezáró beszédet. A Főtanács ülését Kol-
csár Sándor közügyigazgató imája és a 214. egyházi ének éneklése zárta. Az énekve-
zéri szolgálatot Ferencz Gábor torockói lelkész és Kelemen Csongor csíkszeredai 
énekvezér végezték. 

Egyházi Képviselő Tanács 

1993. március 25-én tartotta I. évnegyedi rendes ülését. Tárgysorozatán a 
következő kérdések szerepeltek: különböző jelentések az elnökileg elintézett 
ügyekről, lelkészképzésről, nőszövetségről, Máthé Sándor olthévízi lelkész angliai 
tanulmányútjáról, az 1993—94. évben beinduló kolozsvári és székelykeresztúri uni-
tárius líceum IX. osztályáról, a nyugdíj- és segélypénztár folyó ügyeiről, a székelyke-
resztúri volt unitárius gimnázium alapításának 200. éves évfordulójának megün-
nepléséről, személyi változásokról, valamint gazdasági és pénzügyi kérdésekről. 

Gondnoki és keblitanácsosi értekezlet 

1993. február 17—25 között tartották meg az egyházkörökben a következők 
szerint: a kolozsvár-tordai egyházkör február 17-én Alsófelsőszentmihályon, a ma-
ros-küküllői egyházkör február 22-én Dicsőszentmártonban és február 23-án Ma-
rosvásárhelyen, a székelykeresztúri egyházkör február 23-án Székelykeresztúron, a 
székelyudvarhelyi egyházkör február 24-én Székelyudvarhelyen és a sepsiszentgyör-




