ESZMÉK, GONDOLATOK

Isten rajtad: végtelen könny; Isten benned: végtelen mosoly. (Weöres Sándor)
S mikor völgyünkre tört az áradat/ s már hegy se volt, mely mentő csúccsal
intsen,/ egyetlen kőszikla megmaradt^ egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten./ (Áprily
Lajos)
Láttam, Uram, a hegyeidet/ s olyan kicsike vagyok én./ Szeretnék nagy
lenni, hozzád hasonló,/ hogy küszöbödre ülhessek, Uram./ (József Attila)
Aki önmagát keresi/ Istenre talál/ Aki az Istent keresi:/ Önmagára lel./
(Habán Mihály)
Köszönöm, hogy megteremtettél,/ Ó, Szeretet, és idetettél,/ Hogy csillagok,
ködök, hegyek/ között ember legyek./ (Vas István)

(Kant

A Biblia legdrágább kincsem, nélküle szerencsétlennek érezném magam.
Immánuel)

Mert emberibb a szellem, mint a test; és a művelődés is inkább lényege az
emberiség fogalmának, mint a javak. Töltse bé hát mindenki és töltsék bé a
nemzetek is a szellem törvényeit, amelyek az igazság, a jog és a tudás. S legfőképpen az erkölcs!... Taníts mindenkit erre, hogy jobb lehessen a világ. (Tamási
Áron)
A hominizáció úgy ment végbe az evolúcióban, hogy örökül hagyta a
humanizáció egyetemes feladatát. (Teilhard de Chardin)
Gyenge vagyok, de mégsem gyáva,/ Félénk vagyok, - de nem szelíd./ Sértett
vagyok, ki megbocsátja/ Korának, hogy nem emberibb. (Horváth Imre)
Nagy emberek azért vannak, hogy legyenek még nagyobbak. (Emerson)
Elérhetetlen marad valami,/ valami mindig elérhetetlen marad,/ de egyre
ismerősebb az út odáig; mert mindig újrakezdjük, mert mindig újrakezdjük, és
egyre otthonosabb a táj;/ térképe testünkre rajzolódik./ A titkok titka ez; az
újrakezdés. (Szilágyi Domokos)

EGYHÁZI ÉLET - HÍREK

A Romániai Magyar Egyházak Elöljárói
Állandó Értekezletének Nyilatkozata
A Vallásügyi Államtitkárságon 1990. év második felében a Romániában
elismert 14 vallásfelekezet: Rómán Ortodox, RómaiJKatolikus, Görögkatolikus,
Örmény Katolikus, Ó h i t ű Keresztény, Református, Ágostai Hitvallású Evangélikus,,Zsinatpresbiteri Evangélikus, Unitárius, Baptista, Evangéliumi Keresztény,
Az Úr Apostoli, H e t e d n a p i Adventista Egyházak, Zsidó Hitközségek Szövetsége
és a Muzulmán Vallásközösség - képviselői több mint 20 értekezlet keretében
kidolgozták az "Egyházak és Vallásszabadság" törvénytervezetét, mely 78 törvénycikket foglal magában. A tervezetet a fent említett egyházak több mint 22 millió
hívő nevében és a Vallásügyi Államtitkárság vezetői és képviselői egyöntetűen
ellenvetés nélkül elfogadták 1990. december 17-én.
A Vallásügyi Államtitkárság a tervezetet előterjesztette a kormányhoz, de
ennek áttétele a Parlamenthez indokolatlanul késett, annak ellenére, hogy az
Egyházak azt több alkalomból is szorgalmazták írásban és szóban.
28 hónapra rá, hogy a törvénytervezet szövege végleges formát öltött, a
Vallásügyi Államtitkárság 1993. április 27-re meghívta az Egyházak Vezetőit egy
találkozóra, hogy közösen vitassak meg a minisztériumok által képviselt álláspontot az "Egyházak és Vallásszabadság" törvénytervezettel szemben. A minisztériumok (igazságügyi, honvédelmi, oktatásügyi, kultúrügyi, pénzügyi, kormány
főtitkársági) javaslatai 51 szakaszt é r i n t e t t e k a 78-ból.
A Romániai Magyar Egyházak E l ö l j á r ó i Állandó Értekezletének képviselői Kolozsváron, az U n i t á r i u s Püspökségen folyó év április 21-én egyeztették
álláspontjaikat. Jelen voltak:
A Katolikus Egyház részéről: Bálint Lajos érsek, Tempfli József püspök,
Reizer Pál püspök, Sebastian Kraüter püspök, Lestyán Ferenc általános helynök
és H a j d ú Gyula rektor.
Az Örmény Katolikus Egyház részéről: dr. Jakubinyi György püspök.
A Református Egyház részéről: dr. Csiha K á l m á n , dr. Kertész László
főgondnok, Veress Kovács Attila főjegyző és dr. Szatmári Ferenc főgondnok.
A Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház részéről: Mózes Árpad püspök és
dr. Podhradszky László főgondnok.
Az Unitárius Egyház részéről: dr. Kovács L a j o s püspök és J e n e i Dezső
főgondnok.
Álláspontjaikat a minisztériumi javaslatokkal kapcsolatban h á r o m csoportba sorolták:
1. javasolt kiegészítések, illetve változtatások, amelyeket elfogadhatóknak
tartanak (35 szakaszra vonatkozóan)
2. javasolt kiegészítések, illetve változtatások amelyeket az Egyházak vezetőinek plénuma kell megvitasson, milyen formában fogadhatják el (két szakaszra vonatkozóan)
3. Bármilyen elvi változatatás elfogadhatatlan: meg kell tartani az eredeti
fogalmazást (16 szakaszra vonatkozóan: 9., 10., 14., 15., 16., 25., 45., 48., 49., 53.,
57., 58., 60., 61., 73., 75. paragrafusok).
Á harmadik csoportba tartozók között legfontosabbak a következők:
a. az egyházi iskolák létesítése és működése m i n d e n fokozaton (45. paragrafus). Az államosított felekezeti iskolák visszaadása az eredeti tulajdonosainak.
b. az egyházi iskolák oktató és adminisztratív személyzetének az állami
fizetés biztosítása (48. paragrafus)

