
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Ahhoz, hogy sikerünk legyen, először hinnünk kell, hogy képesek vagyunk rá. 
(Michael Korcla) 

Amiben az emberi elme hinni tud, azt meg is tudja valósítani. 
(Napoleon Hill) 

Nem hiszem, hogy bárminemű siker eléréséhez az állhatatosságnál van lé-
nyegesebb tulajdonság. Mindent legyőz, még a természetet is. 

(J. D. Rock e f e 11 e r) 
Ahhoz, hogy sikeres legyen, egy nőnek jobbnak kell lennie a munkájában, 

mint egy férfinak. 
(G o l d a M e i r) 

A győzelem pillanata túl rövid ahhoz, hogy érte élj és semmi másért. 
(Martina Navratilova) 

Mi már nem lehetünk olyanok, mint a gyermekek, legalább arra kellene 
vigyázzunk, hogy gyermekeink ne legyenek olyanok, mint mi. 

(E r i c k K a s t n e r) 
A szerető szív a legvalódibb bölcsesség. 

(Char Le s D i eke n s) 
Ki a tiszta szívű? Az, aki nem szennyezi be szívét sem az elkövetett rosszal, 

sem a megtett jóval. 
(D. B o n h o e f f e r) 

Ha nem tanulunk meg együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint 
bolondok. 

(Martin Luther Ki n g) 
Egy barátságos pillantás a sötétséget úgy töri át, mint a napsugár. 

(Albert S c h t v e i t z e r) 
A szemnek is megvan a maga naponkénti kenyere: az ég. 

(E m e r s o n) 
A valódi szeretet szeretet valaki iránt, akitől az ember semmi hasznot nem vár. 

(Pearl S. B u c k) 
Állandóan arra gondoltok, amit megtarthattok vagy elveszthettek. Gondol-

jatok inkább arra, amit adhattok! 
(R o m a in R o 11 a n d) 

Nem az által leszünk betegek, hogy adunk, hanem hogy megtartunk. 
(A n t o i ne de Saint-Exupé ry) 

Kezek, amelyek sohasem simogatnak, megdermednek. 
(Ruth C. Coh n) 

Az emberi élet célját és boldogságát az adja: valami nagyobbra tegyük az 
életet önmagunknál. 

(Te ilh a r d de C h a r d i n) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Egyházi Képviselő Tanács április 11-én tartotta I. évnegyedi rendes ülé-

sét. Az ülésen megtárgyalásra kerültek az 1995. november 20 - 1996. április 10. 
között elnökileg elintézett fontosabb adminisztratív és gazdasági ügyekről szóló 
jelentések, az Egyházi Főtanács leiratai és határozatai, az állandó bizottságok 
jegyzőkönyvei, a lelkészképzéssel kapcsolatos ügyek, a lelkésztovábbképző 
tanfolyam előkészítése, központi pénzügyi ellenőri állás és levéltárosi állás be-
töltése, az unitárius teológiai líceumok működéséről, a Nyugdíjpénztári ügyek, 
előterjesztés az IARF 1996. évi Kongresszusa tárgyában, beszámoló az egyházi 
nyomda létesítéséről, építés-javítási segélyek kifizetési sorrendje, zárszámadá-
sok 1995. évről, valamint a Számvevőség jelentése. 

Lelkészi értekezletek 
A II. évnegyedi Lelkészi Értekezleteket június 4-13- között tartották meg. 

Az értekezleteken két előadás hangzott el és került megbeszélésre: Lőrinczi 
Károly, a Valláserkölcsi Nevelési Bizottság elnöke: Az iskolai valláserkölcsi ne-
velés, és Kovács István teológiai tanár: Az anyaggyűjtés szerepe és jelentősége 
a prédikációírás folyamatában. Az értekezleteket a következő rend szerint tar-
tották: a kolozs-tordai egyházkörben június 4-5. napjain Lupényban, ahol is-
tentiszteletet tartottak, amelyen a lelkészi szolgálatot Kriza János Kolozsvár 3-
sz. egyházközségi lelkész végezte, a maros-kiiküllői egyházkörben június 10-
én Marosvásárhelyen, a székely keresztúri egyházkörben június 13-án Székely-
keresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkörben Abásfalván június 12-én, az 
istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Zsigmond Kinga homoródszentpéteri lel-
kész végezte, a FIáromszék-Felsőfehér egyházkörben június 11-én Baróton. 

Lelkésznevelés 
Teológiai hallgatóink nyári vizsgaidőszaka május 20 - június 20. között 

folyt. A teológiai évzáró istentiszteleten június 23-án dr. Szabó Árpád dékán 
végzett lelkészi szolgálatot (Filippi 3,14), délután a Teológiai Intézetben tartot-
ták meg az évzárót. 

Teológiai hallgatóink a húsvéti (április 7-9.) és a pünkösdi (május 26-
28.) ünnepek alkalmával legációs szolgálatot végeztek egyházközségeinkben. 

A Teológiai Intézetben június 24-29. napjain tartották meg a szakvizsgát, 
amelyet Gyerkes Zsuzsa és Kecskés Csaba V. éves hallgatók sikeresen tettek le. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet április 21-i felolvasó ülésén Vallás és emberi jo-

gok címen dr. Szabó Pál főgondnok tartott előadást, amelyet Béres Melinda és 
Nemes Márta hegedű-zongora száma és Koppándi Botond teológiai hallgató 
szavalata egészített ki. 
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