
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Uram, ajándékozz nekem érzéket a humor iránt. Adj nekem kegyelmet, 
hogy a tréfát értsem, hogy így egy kis boldogságot ismerjek meg az életben, és 
másoknak is juttassak belőle. (Thomas M o r u s) 

A humor a bölcsek esernyője. (Erich K a s t n e r) 

A humor a szellem napfénye. (E. B. L y 11 o n) 

A humor és a tudás kultúránk két nagy reménysége. (Konrád Lo re n z) 

A nevetés és a mosoly kapuk és ajtók, melyeken át sok jó dolog be tud lopa-
kodni az emberbe. (M o rgenstern) 

Rossz kedvünk és savanyú arcunk senkit sem vonz Krisztushoz. A derűs 
keresztény ajánlás a hithez. Amint a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent 
lehet ott venni, éppenúgy tekintenek az emberek az arcodra, vajon mi is lakik 
a szívedben. (C. H. Sp u rg e o n) 

Aki az embereket szereti, szereti örömeiket is. (Te i l h a r d de C h a r din) 

Azt, hogy a gond és aggodalom madarai fejed fölött átrepüljenek, azt nem 
tudod megakadályozni. De, hogy hajadban fészket rakjanak, azt el tudod há-
rítani. (M a r t in Luther) 

Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá 
tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük 
őt, amivé lehetne. (Goethe) 

Az embernek szüntelen ismételnie kell az igazságot, mert a tévedést is újra 
meg újra megismétlik. (Goethe) 

Isten adja a diót, de sohasem töri fel. (Goethe) 

A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem tudjuk meglátni. 
(Ro d i n) 

A dolgok szépsége a szeretetben rejlik. (A n a t o I e France) 

Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza, hogy Isten még nem 
vesztette el bizalmát az emberekben. (Rabindranath T a go r e) 

A bizalom számunkra mindig az emberi együttélés egyik legnagyobb, leg-
ritkább és legboldogítóbb ajándéka marad. (Dietrich B o n h o e f f e r) 

Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el 
szülőföldem talajától. (Gandhi) 

73 



Egyházi élet — Hírek 

Püspöki beiktató 
Dr. Szabó Árpád püspök beiktatóját tartottuk március 8-án Kolozsváron 

a belvárosi unitárius templomban. A beiktató ünnepélyt Székely Miklós 
közügyigazgató nyitotta meg Mt 5,13-17 alapján tartott imájával. Dr. Kisgyörgy 
Árpád főgondnok üdvözli a püspököt és a gyülekezetet, felolvassa a Zsinat ha-
tározatát, amellyel Dr. Szabó Árpádot egyházunk 30. püspökévé választottuk 
és az államelnöki rendeletet, amellyel püspöki megválasztását elismerték. Fel-
kéri főjegyzőt és espereseket a beiktatás szertartásának elvégzésére és a püs-
pököt a beköszöntő szolgálat elvégzésére. A beikatás főjegyző, 
közügyigazgató és esperesek (dr. Rezi Elek, Székely Miklós, Nagy László, 
Szombatfalvi József, Kedei Mózes és Máthé Sándor) által kézrátétellel történt, 
majd imát mondott dr. Rezi Elek főjegyző. A szószéki szolgálatot dr. Szabó Ár-
pád püspök végezte (Ef 4,1-7). A szószéki szolgálat után Andrási György elő-
adótanácsos üdvözli a jelenlevőket és ismerteti az üdvözlőbeszédek 
sorrendjét. 

Üdvözleteket mondtak: 
Balogh Ferenc főgondnok, dr. Rezi Elek az iskolák és az egyházi szer-

vezetek, valamint a Teológiai Intézet unitárius kara nevében, Szombatfalvi Jó-
zsef az Unitárius Lelkészek Szövetsége nevében, Bíró Barna a szülőfalu, 
Szent-Iványi Ilona főjegyző a Magyarországi Unitárius Egyház, Richard Beel az 
észak-amerikai Unitárius Univerzalista Egyház, Austin Fitzpatrick az Angol 
Unitárius Egyház, Eimart van LIerwijnen a Holland Remonstráns Egyház, Scott 
G. Prinster a Meadville Lombard Teológiai Intézet, dr. Csiha Kálmán az Erdélyi 
Református Egyházkerület, D. Tőkés László a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület, Mózes Árpád a Zsinatpresbiteri Evangélikus Egyház, dr. Hans 
Klein az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház, dr. Jakubinyi György a Római 
Katolikus Egyház, dr. Bölcskey Gusztáv a Tiszáninneni Református Egyházke-
rület, dr. Bartolomeu Anania az Ortodox Egyház, George Guj;iu a Görögkato-
likus Egyház, dr. Gheorghe Anghelescu a Vallásügyi Államtitkárság, Markó 
Béla az RMDSZ, dr. Geréb Zsolt a Teológiai Intézet nevében köszöntötte a be-
iktatott püspököt. Az üdvözletekre dr. Szabó Árpád válaszolt. 

Egyházi Képviselő Tanács 
Az Egyházi Képviselő Tanács január 13-án tartotta kibővített ülését. Az 

ülés tárgysorozatán szerepelt: az 1996. december 13-14. napjain Székelyudvar-
helyen tartott zsinat és Főtanács választási eredményei, a püspöki beiktató 
megszervezése, az 1997. évre vonatkozó sajtó- és könyvkiadási terv, az egyhá-
zi folyóiratok szerkesztőinek megválasztása, a külfödi tanulmányutak kérdése, 
az 1996-évi templomépítési gyűjtések eredménye, az 1997. évre tervezett év-
fordulós rendezvények, valamint gazdasági ügyek. 
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