
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Dolgozni és nem kétségbeesni. (C a rlyle) 

Amiért a szenvedésnek e sötét taposómalmát kibírom, azért van, mert meg-
ismertem egy csodás érzést, amit eddig soha nem ismertem, s ez a részvét! 
(Oscar Wilde) 

Mindenki annyit élt, amennyit szeretett. (L. To 1stoj) 

Napsugarak zúgása amit hallok / Számban nevednek jó íze van,/ Szent 
mennydörgést néz a két szemem,/Istenem, istenem, istenem. (Ady Endre) 

Mert ha sehol is: otthon állok,/ mert az a való, amit én látok,/ akkor is, ha 
mint délibábot,/fordítva látom a világot. (Illyés Gy ula) 

Pénzt, egészséget és sikert / Másoknak Uram, többet adtál,/ Nem kezdek ér-
te mégse pert,/ És nem mondom, hogy adósom maradtál. 

Nem én vagyok az első mostohád,/ Bordáim közt próbáid éles kését / Meg-
áldom, s mosolygom az ostobák / Dühödt jaját és hiú mellverését. 

Tudom és érzem, hogy szeretsz: / Próbáid áldott oltó-kése bennem / Téged 
szolgál, mert míg szívembe metsz,/ Új szépséget teremni sebez engem. (Tóth 
Á rpád) 

Dolgaim elől rejtegetlek,/ Istenem, én nagyon szeretlek. (Jó zsef Attila) 

Vágd meg a fügét. Mi van benne, csak mag? / Vágd szét a magot, mit látsz 
benne, semmit? / Ez a semmi a magban, ez nő meg fává, ez a láthatatlan; / 
Ez a lélek a mindenség csírája,/ Ez a valóság, ez a könnyű pára. (Szabó 
Lőrinc) 

Epévé változzék a víz, mit lenyelek, / ha téged elfelejtelek! / Nyelvemen 
izzó vasszeget / üssenek át, / mikor nem téged emleget! / Hunyjon ki két 
szemem világa, / mikor nem rád tekint, / népem, te szent, te kárhozott, te 
drága! (D sida f e n ő ) 

Az emberi élet és a történelem Isten-keresés. (Pauler Ákos) 

A gondolkozó keresztény a hitben állandóan növekszik. (C. H. Spur-
geon) 
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EGYHÁZI ELET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
III. évnegyedi ülését 1995. szeptember 28-án tartotta. Tárgysorozatán 

szerepeltek: a június 21 - szeptember 27 között elnökileg elintézett fontosabb 
adminisztratív és gazdasági ügyekről készített jelentés, az állandó bizottságok 
üléseinek jegyzőkönyvei, a Teológiai Intézet Unitárius Fakultásán tartott szak-
vizsga jegyzőkönyve, valamint a kolozsvári és székelykeresztúri teológiai sze-
mináriumokkal kapcsolatos ügyek. Előterjesztés történt a millecentenárium 
megünneplése tárgyában, Enyedi György püspök halála 400. évfordulójára va-
ló megemlékezésre és kórházi lelkészi állás létesítésére. Végül gazdasági és 
pénzügyi kérdések szerepeltek a tárgysorozaton. 

Egyházköri Közgyűlések 
1995. augusztus 20 - szeptember 20 között tartattak meg a következő 

sorrendben: kolozs-tordai egyházkörben augusztus 20-án Kövenden, az isten-
tiszteleten a lelkészi szolgálatot Rüsz Fogarasi Tibor tordatúri segédlelkész vé-
gezte; háromszék-felsofehéri egyházkörben Ürmösön, a lelkészi szolgálatot 
Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész végezte; maros-küküllői egyházkörben 
szeptember 9-10-én Jobbágyfalván, a lelkészi szolgálatot 9-én este Kelemen 
Szabolcs székelykáli gyakorló segédlelkész és ifj. Kozma Albert marosvásárhe-
lyi gyakorló segédlelkész végezte; a székelyudvarhelyi egyházkörben szep-
tember 17-én Városfalván, az istentiszteleten a szószéki szolgálatot Ilkei Árpád 
homoródújfalvi gyakorló segédlelkész végezte; a székelykeresztúri egyházkör-
ben szeptember 20-án Gagyban, a szószéki szolgálatot Nyitrai Csongor kobát-
falvi lelkész végezte. 

Az egyházköri közgyűlések tárgysorozatán az esperesi, család- és beteg-
látogatási, valláserkölcsi nevelési, szórványgondozási, aranykönyvi, építkezé-
si, valamint az egyházközségek anyagi helyzetéről szóló jelentések 
szerepeltek. Választások voltak: a székelyudvarhelyi egyházkörben, ahol fel-
ügyelő gondnoknak választották Tordai Árpádot, a homoródalmási és a há-
romszék-felsőfehéri egyházkörben, ahol Tóth Miklós tusnádfürdői egyháztag 
személyében választottak felügyelő gondnokot. 

Az egyházi központ részéről a közgyűléseken Gálfalvi Sándor főgond-
nok, Andrási György előadótanácsos, Kovács István teológiai tanár és Szabó 
Zoltán titkár vettek részt. 

Lelkésznevelés 
A Protestáns Teológiai Intézetben az 1995-1996. tanévtől kezdődően 

életbelépett az új Alapszabályzat, amelyet a fenntartó egyházak főhatóságai 
már előzőleg jóváhagytak. Ennek értelmében a közös vezetés: Szenátus és Kö-
zös Tanári Kar fenntartása mellett, három fakultás létesül a felekezeti hovatar-
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