
ESZMÉK - GONDOLATOK 247 
hozzon azokra, akik hallják. Az élet nagyon sok példát kínál ennek igazolására. 
Én csak egy - a mindennapi életből ellesett - történetet fogok elmondani. 

Itt, Kolozsváron tőrtént . Még azokban az években, amelyekben sokszor és 
sokat kellett sorban álljunk a különböző üzletekben, ha be akar tunk szerezni 
valamit... Gyakran megesett - a több órás sorbanállás után hogy: mire sorra 
kerültünk volna, épp elfogyott az áru. Érthető, hogy a fáradt, elcsigázott és 
megalázott emberek idegei "pattanásig feszültek", s gyakran "egy semmiség" is 
elég volt a parázs veszekedések kirobbanásához. Ez alkalommal az egyik vásárló 
szólalkozott össze az elárusítónővel. Kemény, durva szavakat vagdostak egymás-
hoz, oly kíméletlenül, hogy még a levegő is valósággal szikrázott a feszültségtől. 
Mikor - végre - befejezték, elég volt egy pillantást vetni az eltorzult arcú elárusí-
tónőre, hogy senki ne irigyelje a soronkövetkező vásárlót... 

A feszült csöndben minden tekintet rá irányult. A jól öltözött, középkorú 
hölgy jól hallhatóan, szépen köszönt és - az eladó válaszára sem várva - nagyon 
közvetlen, nagyon meleg hangon, nyugodtan folytatta: "Kedves hölgyem, kérem 
szépen, legyen szíves és szeleteljen fel nekem harminc deka szebeni szalámit!" - A 
másik nő meglepetten kapta fel a fejét. Tekintetében - egy pillanatig - ott bújkált a 
kétely és a gyanú: hát ilyen is van?! Vajon nem gúnyt űznek belőlem? - De nem 
lehetett ellenállni azoknak a szavaknak! Egycsapásra, mint egy varázsütésre: meg-
változott minden! Mondhatom így: megszépült minden! Ezt éreztük mindnyájan, 
akik - ott és akkor - "az emberért elejtett" jó szó építő és áldást teremtő hatalmába 
kerültünk. A vásárlást bevégző hölgy - közben - jó estét kívánva elköszönt és elindult 
a kijárat felé. Csak akkor ismertük fel - a sorbanállók közül többen hogy a 
kolozsvári Magyar Színház egyik neves és népszerű színművésze-

Ami alkalmas az építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, 
akik hallják - írta Pál apostol. Mert lám, milyen nagy hatalmat adott nekünk az Isten! 
Ránk vár a feladat, mindannyiunkra, hogy éljünk vele. "Mert, aki akarja az életet 
szeretni, jó napokat látni, tiltsa meg nyelvét a gonosztól" (lPét 3, 10). Mi pedig 
mindannyian szeretni akarjuk az életet és jó napokat akarunk látni! Ezért: soha 
egyetlen rossz szó ki ne jöjjön a szánkon, hanem sokkal inkább az, ami alkalmas az 
építésre, ahogy a szükség kívánja, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Ámen. 

ESZMÉK - GONDOLATOK 

Is tent keresni nemcsak szabad, de kell is. (Kodolányi János) 

Nincs boldogság ezen a földön csak annak , aki ember t á r sa i t szereti . 
(Móra Ferenc) 

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen. (Széchenyi István) 

Gyermek-szívvel, öntudat lan / Nyugszom meg e gondolatban: / Hogy övéit 
el ne hagyja,/ Ki mindnyájunk édes a tyja . (Arany János) 
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A sajá t szemszögéből mindenkinek igaza van, de az sem kizárt, hogy 
mindnyájan egyaránt tévedünk: legyünk tehát türelmesek. (Gandhi) 

A szellem emberét mindig nehéz elviselni, mer t nem taktikában, kis lépé-
sekben, nyers prakt ic izmusban gondolkodik, hanem jövőben, távlatokban, világ-
diplomáciában. Nemzete sorsát az emberek sorsán méri le, anyagi javaik, 
szabadságuk és demokrác iá juk ku l tú rá ja alapján. (Németh László) 

Mint anyához a tékozló fiút,/ Hozzád hoz vissza minket minden út,/ Sze-
münk, habár a fény tengerét issza,/ Lecsukódni csak hozzád tér vissza. (Reményik 
Sándor) 

Életemet is úgy rendeztem be, mint zenedarabjaimat . Mindig Istennel 
kezdtem azokat, és úgy is végeztem, hogy Istennek legyen hála; épp így az Istenbe 
vetett vallásos gondolkozás egész életemen, mint aranyfonal vonult át; ezt is 
azzal akarom most bezárni , hogy Is tennek legyen há la! (Haydn) 

Mint a fáklya, másoknak világított, önmaga pedig elhamvadott . (Kemény 
János). 

A szeretet a legnagyobb boldogság, amit az ember elérhet, mert csak a 
szeretet által t udha t j a meg, hogy több önmagánál és hogy egy a Mindenséggel. 
(R. Tagore) 

A hagyományokban meggyökerezni: ez minden idők emberének vágya, 
szükséglete. (Czeslaw Milosz) 

E nagy világon e kívül / Nincsen számodra hely: / Áldjon vagy verjen sors 
keze: / Itt élned, halnod kell! (Vörösmarty Mihály) 
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Egyházi Képviselő Tanács 

Az 1993. évi 3. rendes ülését október 27-én tartotta. Jóváhagyólag tudomá-
sul vet te az elnökileg elintézett adminisztratív és gazdasági ügyekről szóló jelen-
tést, a Missziói Bizottság, a Nyugdíjintézet Vezető Tanácsa és a Szakvizsgai 
Bizottság jegyzőkönyveit. Elfogadta dr. Erdő János jelentését az Unitárius Világ-
szövetség (IARF) Bangaloreban (India) tartot t 28. kongresszusáról és megisme-
rés végett a lelkészi értekezletek elé utalta. Tüdomásul vette a kolozsvári 
Unitárius Kollégium és a székelykeresztúri unitárius gimnázium az 1993-1994. 
iskolai évben beindult IX. osztályáról szóló jelentést, ezzel kapcsolatban személyi 
és anyagi kérdésekben intézkedett. Végül foglalkozott a Protestáns Teológiai 
Intézet ú j szabályzattervezetével. 

Az évi 4. rendes ülését az E. K. Tanács december 2-án tar tot ta meg. 
Tbdomásul vette az elnökileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági 
ügyekről szóló jelentést, a Missziói Bizottság, a Lelkészképesítő Bizottság és 
Nyugdíjintézet Vezető Tanácsának jegyzőkönyveit. Elfogadta az 1994. július 18-
22 között Kolozsváron tar tandó I A R F Teológiai Konferencia témáját - Vallás és 
emberi jogok - és megbízta az Elnökséget a rendezésével kapcsolatos további 
teendők végzésével. Jóváhagyta az Egyházi Központ és Nyugdíjintézet, a kolozsvári 
Unitárius Kollégium és a székelykeresztúri unitárius gimnázium IX. osztályának 
1994. évi költségvetését. Köszönetet mondott az amerikai unitárius egyház lelkészei 
által a működő és nyugalmazott lelkészek, valamint a teológiai hallgatók részére 
küldött pénzbeli támogatásért. Hasonlóképpen köszönettel fogadta a "Gellérd Imre" 
alapítvány segélyét a kisnyugdíjasok támogatására. Indokolt mértékű támogatást 
állapított meg templomjavítási és javítási célokra, valamint a lupényi egyházközség-
nek épületvásárlásra. 

Egyházköri közgyűlések 

A székelyudvarhelyi egyházkör 1993. október 3-án Székelyudvarhelyen tar-
totta évi rendes közgyűlését. Kelemen Csongor felügyelőgondnok megnyitója 
után a közgyűlés megtárgyalta Bencző Dénes esperes jelentését , a szórványgon- t 
dozási, család-és beteglátogatási, valamint valláserkölcsi nevelési részjelentése-
ket. Megelégedéssel vette tudomásul, hogy Szentegyházán Bartha Alpár lelkész 
szervezői és missziói munkájának eredményeként ú j egyházközség alakult. 

A közgyűlés Béla G. Józsefnek, aki a karácsonfalvi egyházközségben mint 
keblitanácsos és gondnok több évtizeden át szolgálta a gyülekezetet, tiszteletbeli 
gondnok cím adományozását javasolta a Főtanácsnak. 

Választások során az 1994-1996-os évek ciklusára, az egyházközségek elek-
torai főtanácsi képviselőnek Simén Domokos, Jakab Emil és Littasi Gyula afiait 
választotta meg. 

A közgyűlési istentiszteleten Kelemen Levente oklándi lelkész prédikált. 
A székelykeresztúri egyházkör 1993. október 15-én Fiatfalván tar tot ta évi 

rendes közgyűlését. Dr. Molnár István felügyelőgondnok megnyitója után a köz-
gyűlés megtárgyalta a szórványgondozási, család- és beteglátogatási, valláserköl-
csi nevelési és Báró József esperes részletes jelentését az egyházközségek múlt 
évi tevékenységéről. 




