
ESZMÉK - GONDOLATOK 

A boldogság sem rajtunk kívül, sem bennünk nincs, a boldogság Istenben 
van. (Pascal) 

Isten áldásának közepette élünk és nem vesszük, észre. (Martin Luther 
King) 

Aki boldog, könnyebben boldogít másokat is; mi csurogjon az olyan for-
rásból, mely maga is száraz? (Bolyai Farkas) 

A legerősebb hatás nem abból indul ki, amit az ember beszél, hanem ab-
ból, ami ő maga, és amit tesz. (Romano Guardini) 

A hit találékony, de szereti a jó példát is. (Spurgeon) 

Az igazi hit utat talál, vagy pedig utat készít magának. (Spurgeon) 

Az olyan hit, mely nem alakítja naponta az életet, emberi előrelátás sze-
rint semmi segítséget nem fog nyújtani, ha döntő dologról lesz szó. (Adolf 
Sommeraurer) 

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

Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik veled úton vannak, közölj any-
nyit, amennyit tudsz, és fogadd el, mint valami felséges ajándékot ami tőlük 
feléd visszaérkezik. (Albert Schweitzer) 

Az idő a legdrágább érték, mivel visszahozhatatlan kincsünk, mely fölött 
rendelkezünk. Ezért nyugtalanít minden visszapillantásnál az elveszett idő 
gondolata. Az az idő tekinthető elveszettnek, melyben nem emberként éltünk, 
nem szereztünk tapasztalatokat, nem tanultunk, nem alkottunk, nem élvez-
tük az életet, nem szenvedtünk.. (Dietrich Bonhoeffer) 

Talán a legtávolabb mutató tanítás, melyet betegeinktől vettünk, ez: Élj 
úgy, hogy ne kelljen visszanézve azt mondanod: "Istenem, de elrontottam az 
életemet!" (Elisabeth Kübler-Ross) 

Igyekezzünk úgy élni, hogy mikor meghalunk, még a temetkezési vállalko-
zó is szomorú legyen. (Mark Twain) 

A jó név a legjobb sírkőfelirat. (Spurgeon) 

Annak., hogy a múló évek, sőt még az ősz haj ellenére is fiatalok marad-
junk, csakis az a titka, hogy megóvjuk magunkban a lelkesedést a szépséggel, 
a szemlélődéssel és a szeretettel, vagyis rövidre fogva: a lélek összhangjának 
megőrzésével. (Amiel) 

Mindnyájan lehullunk. De mégis van Egy, aki ezt a hullást végtelenül 
gyöngéden a kezében tartja. (Rilke) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Főtanács 
Egyházi Főtanács november 20-21. napjain tartotta évi rendes ülését Ko-

lozsváron. A 24. sz. egyházi énekünk eléneklése és Kolcsár Sándor közügyigaz-
gató imáját követően az Egyházi Főtanács ülését dr. Szabó Pál főgondnok-elnök 
nyitotta meg. Az Egyházi Főtanácsot a magyarországi Unitárius Egyház részéről 
Rázmány Csaba pestszentlőrinci lelkész üdvözölte. Az ülés keretében az Egyhá-
zi Főtanács meghallgatta és elfogadta a dr. Erdő János püspök haláláról és teme-
téséről szóló jelentést, jóváhagyta a tiszteletbeli címek adományozását: Mihály 
Mátyás székelykáli gondnoknak tiszteletbeli gondnoki -, Székely János J. kükül-
lődombói afiának tiszteletbeli keblitanácsosi -, Székely Tihamér és Miklós József 
küküllődombói afiainak tiszteletbeli keblitanácsosi -, Gagyi Lajos alsóboldogfal-
vi afiának tiszteletbeli gondnoki -, Joó Dénes siménfalvi afiának tiszteletbeli 
gondnoki -, Vass Béla firtosmartonosi afiának tiszteletbei gondnoki-, Márton 
Sándor és Fülöp Simon énlaki afiainak tiszteletbeli keblitanácsosi címet adomá-
nyoz. Egyházi Főtanács eszközölte az esedékes választásokat, megtárgyalta és 
elfogadta az elmúlt évi jelentéseket (Püspöki jelentést, Egyházi Képviselő Ta-
nács jelentését, Nyugdíjpénztár jelentését, az Unitárius Gimnáziumok működé-
séről szóló jelentést, az Unitárius Nők Országos Szövetsége és a Dávid Ferenc 
Ifjúsági Egylet tevékenységéről szóló jelentést), elfogadta a marosszentgyörgyi 
leányegyházközség anyaegyházközséggé nyilvánítását, jóváhagyta a Nőszövet-
ség Működési Szabályzatát, a Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Szervezeti Szabályza-
tát, megvitatta és elfogadta a szükséges zárszámadásokat és költségvetéseket, 
elfogadta az Unitárius Egyház Alaptörvénytervezetét, jóváhagyta a választáso-
kat. Elhangzott a Főtanácsi Bizottság általános jelentése. 

Elnöki bezárót dr. Szabó Pál főgondnok-elnök mondott, a bezáró áhíta-
tot Kolcsár Sándor közügyigazgató végezte. A főtanács alkalmával tartott isten-
tiszteleten a lelkészi szolgálatot Bíró József kadácsi lelkész végezte. A főtanácsi 
közebédet a Protestáns Teológiai Intézet konviktusában tartottuk, a Berde-ser-
leggel a hagyományos pohárköszöntőt Tóth Miklós, a Háromszék-Felsőfehér 
Egyházkör felügyelőgondnoka mondta. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Rendkívüli Egyházi Képviselő Tanácsülést tartottunk július 18-án, 

amelynek egyetlen napirendi pontja volt: a marosszentgyörgyi leányegy-
házközség anyaegyházközséggé nyilvánítása és kérése a lelkészi lakás vásár-
lására nyújtandó segély ügyében. Egyházi Képviselő Tanács fenti kérésekre 
jóváhagyó határozatot hozott. 

A III, évnegyedi rendes ülését szeptember 26-án tartotta, a tárgysoroza-
ton szerepelt: dr. Erdő János haláláról és temetéséről szóló jelentés, valamint 
az ezzel kapcsolatos további intézkedések; jelentés az elnökileg elintézett fon-
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