
ESZMÉK, GONDOLATOK 

Új nap új erőket hoz, amelyek túlszárnyalják vagy megújítják a szép teg-
napot. A Mindenható szava azt mondja: kelj föl és menj előre, ne félj, mert én 
veled vagyok. (Emerson) 

Nemzedékünknek nem csak gonoszsága és tettei miatt kell bűnhődnie, ha-
nem elmaradt jó szavai és cselekedetei miatt is. (M a rt in Luther King) 

Ha nem érzel magadban szeretetet embertársaid iránt... akkor ülj csende-
sen, foglalkozzál a magad dolgával, amivel akarsz, csak az emberekkel ne. 
(Lev To l s z t oj) 

A hibák mindig ott kövérek, ahol a szeretet sovány. Természetesen sok hi-
bám van, ha benned kevés a szeretet. (S p u r g e o n) 

Sírtam, hogy nincs cipőm, míg láttam valakit, akinek lába nem volt. 
(Helen Keller) 

Az embereket és az emberi dolgokat ismerni kell, hogy szerethessük. Istent 
és az isteni dolgokat szeretni kell, hogy ismerhessük. (Pascal) 

Uram, ajándékozz nekem olyan lelket, melytől idegen az unalom, mely 
nem ismeri a zúgolódást, a sóhajtozást és a panaszkodást, és ne engedd, hogy 
sok gondot okozzon nekem az a Valami, mely úgy elterpeszkedik, és magát 
"Én"-nek nevezi. (Thomas M o r u s) 

Az én igazi vezéreszmém azonban, amelynek, amióta csak mint zeneszer-
ző magamra találtam, tökéletesen tudatában vagyok: a népek testvérré válá-

. sának eszméje, a testvérré válásé minden háborúság, minden viszály ellenére. 
(Bartók Béla) 

Én jobban látom a jövőt most, / én tudom, hogy mit mond a jel; / jön a jö-
vő és úgy csinál majd/ mindent, ahogyan neki kell. (Szabó Lőrinc) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Rendkívüli Egyházi Képviselő Tanács ülésezett 1995. november 8-án, 

amelyen elhatározást nyert aZ egyházi nyomda megvétele és elhelyezése a 
Kossuth L. u. 5 szám alatti SORA épület udvarán levő helyiségekben. 

Egyházi Képviselő Tanács 1995. november 22-23-án tartotta IV. évne-
gyedi rendes ülését, melyen az Egyházi Főtanácsot készítették elő. Az elnö-
kileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági ügyekről előterjesztett 
jelentés után következtek a Főtanács elé terjesztendő jelentések: az E. K. Ta-
nács általános jelentése, a Nyugdíjintézet, az Unitárius Nők Országos Szövet-
sége, a Dávid Ferenc Ifjúsági Szövetség és a Dávid Ferenc Egylet részéről. 
Ezután az E. K. Tanács döntött az építési-javítási segélyek szétosztásáról a 
kérelmező egyházközségek között; pártolólag terjesztette a Főtanács elé az 
időközi egyházköri választásokat, valamint a tiszteletbeli címek adományozá-
sát. Végül elfogadásra kerültek a zárszámadások és költségvetések. 

Rendkívüli ülést tartott az Egyházi Képviselő Tanács 1995. december 15-
én, amelyen a Főtanács időpontját 1996. január 18-19-re tűzte ki. Egyben, fi-
gyelembe véve Jenei Dezső főgondnok beadványát, melyben egyházi 
tisztségei alól felmentését kéri, a Főtanácsig dr. Szabó Pál E. K. Tanácsi tagot 
kéri fel a főgondnoki tisztség betöltésére. 

Lelkészi Konferencia 
Egyetemes Lelkészi Konferenciát tartottak 1995. november 20-21-én 

Brassóban. Szombatfalvi József csehétfalvi lelkész-elnök beszámolót tartott az 
előző konferencia óta kifejtett tevékenységről. Az előadások során Kolcsár 
Sándor marosvásárhelyi lelkész-esperes "A lelkész helye a társadalomban", 
Máthé Sándor brassói lelkész-esperes "Társadalmi jelenség-e az alkoholiz-
mus?" címen adtak elő. Ezt követte a lelkészi szövetség szabályzatának meg-
tárgyalása és a szervezet nevének megállapítása: "Erdélyi Unitárius Lelkészek 
Szövetsége". Az istentisztelet szószéki szolgálatát Szombatfalvi József végezte. 
A konferencia a következő nyilatkozatot fogadta el: 

"1. Az Erdélyi Unitárius Lelkészek Szövetsége a lelkészeket és egyházi 
társadalmat érintő kérdéseket vitatott meg. 

2. Belső ügyeink mellett az egész magyar nemzeti közösséget érintő 
kérdések is megtárgyalást nyertek. 

Az egybegyűltek kifejezték tiltakozásukat az RMDSZ tiszteletbeli elnö-
két, Tőkés László p ü s p ö k urat ért méltatlan és ízléstelen támadásokkal szem-
ben. Tesszük ezt teljes egyetértésben Markó Béla szövetségi elnök úr 
állásfoglalásával, melyet nyílt levélben fogalmazott meg. 
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