
ESZMÉK, GONDOLATOK 

A természet egységét csak az képes felfogni, aki Isten egységét már 
felfogá. (Eötvös József) 

Utolsó munkás és utolsó óra- / Most itt állok a szőlőhegy tövén, / 
Napszámodba szegődnék, Istenem. / Egy óra még, és itt van a sötét. I Ezt 
az utolsó órát add nekem. (Retnénylk Sándor) 

A bölcsesség - szeretet nélkül nem más, mint álbölcsesség. (John 
Updike) 

Magyar vagyok: lelkem, érzésem örökséget kapott, melyet nem 
dobok el: a világot nem szégyeníteni kell, hanem gazdagítani. Hogy 
szolgálhatom az emberiséget, ha meg nem őrzök magamban minden 
színt, minden kincset, ami az emberiséget gazdagítja? A magyarság 
színét, a magyarság kincsét! De mily balga volnék, ha ugyanakkor más 
színt, más kincsetel akarnék vetni vagy meggyengíteni! (Babits Mihály) 

Ez a világ, amelyikben ember él, önmagában véve nem tökéletes, 
de azzá lehet tenni. Felelősséget kell vállalni minden gonoszságért, ami 
a világban történik. (Dosztojevszkij) 

A gondolkozó megszűnik, de a gondolat megmarad; az érző meg-
szűnik, de az érzés megmarad; a cselekvő megszűnik, de a cselekedet 
megmarad. (Buddha) 

Haza, nemzet és nyelv, három egymástól elválhatatlan dolog; aki 
az utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen 
fog. (Kölcsey Ferenc) 

Csak anyanyelvemen lehetek igazán én. (Kosztolányi Dezső) 

Oh, mily keserves annak élni, / Kinek tovább nincs mit remélni, / 
És mégis élni kell! (Csokonai Vitéz Mihály) 

A honvágynak semmi köze az államhoz, a nemzethez, még a 
hazához sem. A honvágy f á j . Iránya nincs. Talán a növények tudnák 
legpontosabban elmondani, micsoda; idegen talajban, idegen klímá-
ban elsorvadnak, elvadulnak ... Ők tudják, mi a honvágy. (Lénárd 
Sándor) 

Én azt szeretném hinni: minden jobb lelkű ember bizonyos vágyást 
hordoz szívében - ha bár sejtetlen is - magán, felebarátin s mindenen a mi 
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őtet környezi, szüntelen javítni. Ezen a tökéletesebbhez ellenállhatatlan 
vonzódás a legszebb tulajdona az emberi léleknek. (Széchenyi István) 

Igazságos, igazmondó, őszinte és hív akarok lenni minden ember 
iránt, szívem gyöngéd érzelmet érez azok iránt, akikkel az Isten szoro-
sabban összefűzött; s akár egymagam, akár az emberek szeme előtt 
vagyok, tudom, hogy minden cselekedetemet látja az Isten, aki ítél 
felettünk és akinek mindenemet odaadtam. (Pascal Balázs) 

Az ember minden tette önmaga írja bele magát az embertársak 
emlékezetébe tulajdon módjával és ábrázatával. (Emerson) 

Akit sorsa meg akar tartani: / síriglan reményben ég el. /Akit sorsa 
el akar veszteni: / megveri tehetetlenséggel. (Szilágyi Domokos) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Első évnegyedi r endes ülését 1995. március 23-án tar tot ta , tárgyso-

rozatán a következő ügyek szerepel tek: je len tés az 1994. november 15 -
március 20. közöt t elnökileg el intézet t adminisztratív és gazdasági ügyek-
ről; az 1995 évben megtar to t t gondnok-prezsbi ter i ér tekezletek; az 1994. 
december 2-3- napjain t a r to t t Főtanács leiratai; a lelkészképzéssel kap-
csolatos kérdések; építés-javítási segélyek megállapítása; nyugdíj- és se-
g é l y p é n z t á r ü g y e i ; a s z á m v e v ő s é g j e l e n t é s e é s a b i z o t t s á g o k 
jegyzőkönyvei. 

Gondnok-prezsbiteri konferenciák 
1995- február 21-28. közöt t tar tot ták a gondnok-prezsbi ter i konfe-

renciákat az egyházkörökben . Az egyházi főhatóságot Gálfalvi Sándor 
főgondnok, Andrási György előadó tanácsos és Farkas Dénes levéltáros 
képviselték. A konferenciák tárgyát az egyházkörök valláserkölcsi életé-
nek és gazdasági helyzetének számbavétele képezte. 

Lelkészi értekezletek 
I. évnegyedi lelkészi ér tekezleteket 1995. márc ius 7-16. közöt t 

tartották: a kolozs-tordai egyházkörben március 10-én Kolozsváron, a 
maros-küküllői egyházkörben március 14-én Marosvásárhelyen, a szé-
kelykeresztúri egyházkörben március 7-én, a székelyudvarhelyi egyház-
körben március 16-án Székelyudvarhelyen és a háromszék-felsőfehéri 
egyházkörben március 8-án Brassóban. Az ér tekezle teken két előadást 
tárgyaltak meg: Szász Ferenc: A reménység teológiája; dr. Erdő János: 
Jelentés az IARF. 1994. évi teológiai konferenciájáról . Az előadások mel-
lett az egyházkörök adminisztratív ügyeit is megtárgyalták. 

Lelkésznevelés 
A Teológiai In t éze tben az 1994/1995 első félévi vizsgákat 1995-

január 4 - f ebruár 4. közöt t tar tot ták meg. 
Szakvizsgát tett 1995. február 3-án Kiss László lupény-vulkáni, Koz-

ma Albert marosvásárhelyi és Kelemen Szabolcs székelykáli gyakorló se-
gédlelkész. 

1995. február 6-7. napja in tartották meg a hiterősítő-csendes napokat . 
Az unitárius hallgatóknak Bíró József kadácsi lelkész: Megtérés és újjászüle-
tés, mint a vallásos élet forrása: hogyan jelentkezik a teológiai hallgató és a 
lelkész életében; Pálfi Dénes sinfalvi lelkész: A templomlátogatás fokozásá-
nak időszerű követelményei a prédikálás és lelki gondozás terén; Fekete 
Levente sepsikőröspataki lelkész: A lelkész és feleségének szerepe a gyüle-
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