
ESZMÉK, GONDOLATOK 

A szeretetnek, tudásnak, szépségnek nincs határa. A lélek nem akar tudni 
határokról, és mindig az optimizmust igazolja, nem a pesszimizmust. (R. W. 
Emerson) 

A Szentírásban található igazság soha nem tesz boldoggá bennünket, 
amíg az a szívünkben élő igazsággá nem válik. (C. H. Sp u r g e o n) 

Mondjátok csak, szerethet-e az mást, aki önmagát gyűlöli? S egyetértésben 
élhet-e egy másik emberrel az, aki önmagával meghasonlott? (Erasmus) 

Akinek az a szándéka, hogy jót tegyen, nem várhat arra, hogy ezért az 
emberek félretegyék útjából az akadályokat. (Albert Schweitzer) 

Az igazi felebaráti szeretet több, mint a szánalomra való képesség: ez a jó-
indulatra való képesség. (Martin Luther King) 

Felébredtünk. Látni akarunk tisztán. / Szembe akarunk nézni az Élettel, / 
tisztában akarunk lenni helyzetünkkel. / Ismerni akarjuk magunkat. (K ó s 
Káró ly) 

Azok, akik a haladást csupán a mozgás kedvéért akarják, olyannak lát-
szanak számomra, mint azok a sofőrök, akiknek az autójában van motor, 
kormánykerék azonban nincs. Q.B.Priestley) 

Az összes tévedések között a legnagyobb: nem tenni semmit csak azért, 
mert keveset tehetsz. Tedd, amit megtehetsz. (Sydney Smith) 

A valódi szeretet: szeretet valaki iránt, akitől az ember semmi hasznot 
nem vár. (Pearl S. B u c k) 

Míg az ember szűk határ között él, magát okosnak tartja: ha küljebb lép, 
látja mennyit kell még tanulnia! (Kisfaludy Károly) 

Az embernek nincs nagyobb ellensége, mint az önhittség. (Carlos 
Castaned a) 

Előbb vagy utóbb állást kell foglalni, ha az ember ember akar maradni. 
(Graham Greene) 

Alig van boldogítóbb érzés, mint azt érezni, hogy az ember a többi ember-
nek valamit létével adhat. És ez a segítség nem azon múlik, hogy hány embe-
ren segítek, hanem azon, hogy milyen odaadással teszem azt. (Dietrich 
B o nh o e f f e r) 

Ne mulaszd el soha észrevenni a szépet/ A szépség Isten ujjlenyomata. 
(C h. Kingsley) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Főtanács 
1996. január 18-19-én tartotta évi rendes ülését; Kolcsár Sándor 

közügyigazgató-esperes imája után, dr. Szabó Pál fógondnok nyitotta meg. 
Megnyitó beszédében megemlékezett Gálfalvi Sándor elhunyt főgondnokról; 
Főtanács néma felállással adózott emlékének. 

A Főtanács tárgysorozatán szerepelt: Jenei Dezső főgondnok beadvá-
nya, melyben felmentését kéri minden egyházi tisztsége alól, dr. Erdő János 
püspök eskütétele, az egyházköri választások jóváhagyása, tiszteletbeli címek 
adományozása, jelentések: püspök, Egyházi Képviselő Tanács, Nyugdíjpénz-
tár, Unitárius gimnáziumok, Unitárius Nők Országos Szövetsége, Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet tevékenységéről, a tusnádfürdői szórvány leányegyházközséggé 
nyilvánítása, valamint zárszámadások és költségvetések. 

Főtanács felmentette Jenei Dezső afiát minden egyházi tisztsége alól, és 
eddigi tevékenysége elismerése jeléül a "tiszteletbeli főgondnoki" címet adomá-
nyozta. Egyben megbízta dr. Szabó Pál afiát a főgondnoki teendők végzésével. 

A választások során dr. Szabó Árpád dékán afiát megválasztotta egyházi 
főjegyzőnek. Hűséges egyházközségi szolgálatukért id. Szász András ürmösi 
afiának tiszteletbeli keblitanácsosi és Vasas Sándor bencédi afiának tiszteletbe-
li gondnoki címet adományozott. Elfogadta a sepsiszentgyörgyi egyházkör 
névváltoztatását "Háromszék-Felsőfehér"-i névre, valamint a bethlenszentmik-
lósi és magyarszentbenedeki egyházközségek átcsatolását a kolozs-tordai egy-
házkörből a maros-küküllői egyhazkörbe. 

A Főtanácson meghívottként részt vett dr. Murvai Sámuel főgondnok 
és dr. Mikó István főgondnokhelyettes a magyarországi Unitárius Egyház 
képviseletében. 

A főtanácsi istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Kiss Alpár baróti, az 
énekvezéri teendőket Lőrinczi Károly aranyosrákosi lelkész végezte. A 
közebéd alkalmával a hagyományos "Berde pohárköszöntőt" Kun Csaba fő-
tanácsi tag mondta. 

Esperesi értekezlet 
1996. febmár 7-én, Kolozsváron, az Elnökség, esperes és teológiai tanár 

afiai részvételével értekezletet tartottak, amelyen az esperesi vizsgálószékkel 
kapcsolatos kérdéseket, a millecentenáriumi ünnepélyek rendezését tárgyal-
ták, valamint az 1996. évi gyűlések idejét állapították meg. 

Gondnok-keblitanácsosi konferenciák 
A szokásos éveleji konferenciákat 1996. február 20. és március 2. között 

tartották meg: a kolozs-tordai egyházkörben március 2-án Várfalván, a maros-
küküllői egyházkörben február 26-án Désfalván és febmár 28-án Szentgericén, 
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