ESZMÉK - GONDOLATOK
Ha tudnám, hogy a jövő hónapban
mölcsfát ültetnék. (Luther)
Mindenekelőtt
(Erasmus)

tudni

világ vége lesz, holnap akkor is gyü-

kell, mit tanított

Nagy baj, ha az embernek
életét adni. (Tolsztoj)

Krisztus.

Azután

élni kell

nincs semmije és senkije, akiért hajlandó

azt.

volna

Egy ember, aki semmiért sem hajlandó áldozatot hozni, nem méltó az életre. (Martin Luther King)
Nincs az ember lelkében nemesebb érzés, mintha egy magánál
csodál. (Carlyle)

fensőbbet

Én megértem azokat az embereket, akik csak a földre néznek és tagadják
Istent. Azt azonban nem tudom megérteni, hogy akik az égre néznek , hogyan mondhatják: nincs Isten. (Abraham Lincoln)
Egy korty vizet sem nyel a csirke, hogy az égre föl ne tekintene.
Bloch)

(Ernst

Ha Isten nincs, akkor minden hamu. (Mircea Eliade)
Ha valaki nem hisz a szeretetben és nem hisz a szépségben, nincs módunk
arra, hogy Isten felfogására vezessük. Ha az emberen innen vagyunk, nem
reménykedhetünk
abban, ami odatúl van, ott, ahol Istennel
találkozunk.
Gazdag, szívbéli emberségre van szükségünk, hogy túlléphessük azt, ami emberi. (Antony Bloom)
A jósághoz is kultúra kell, mert másképp elviselhetetlen. (Márai
Tudjátok-e az igazi tudás titkát? - Minden emberben
megtanulhatok tőle; ebben tanítványa vagyok. (Emerson)

Sándor)

van valami,

Amíg az ész tulajdonsága az, hogy minél tágasabb horizontot
addig a szív arra törekszik, hogy egyet szeressen. (Emerson)
Egy tájékozott ember - kettővel felér.

amit gyűlölködő

imádkoztok:
Gibran)

szívvel mondunk,

vajha

imádkoznátok

egyenlő a

Amit ma teszünk, eldönti, milyen lesz a holnap. (Borisz
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fogjon át,

(Cervantes)

Szomorúságtokban
és szükségtekben
örömetek és bőségetek teljében is. (Kahlil
Ezer Miatyánk,
(Eckehard)

amit

pokollal.

Paszternak)

Egyházi élet — hírek

Egyházi

Főtanács

Az Egyházi Főtanács szeptember 24-25-én tartotta évi rendes ülését Kolozsváron. A megszokott tárgysorozati pontokon kívül a Főtanács elfogadta a
kézdivásárhelyi szórvány leányegyházközséggé nyilvánítását. A főtanácsi istentiszteleten a szószéki szolgálatot Vass Mózes kőhalom-homoródi lelkész végezte. A közebéden a Berde-serleggel a hagyományos pohárköszöntőt Páll
Tamás a maros-küküllői egyházkör felügyelőgondnoka mondta.

Egyházi Képviselő Tanács
Az Egyházi Képviselő Tanács III. negyedévi rendes ülését szeptember
18-án, IV. évnegyedi ülését november 27-én tartotta Kolozsvárott. Megtárgyalták a lelkészképzéssel kapcsolatos kérdéseket, az unitárius gimnáziumok
ügyeit, az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 150. évfordulójának megünneplését, valamint más adminisztratív és gazdasági ügyeket.

Lelkészi értekezletek
A III. évnegyedi lelkészi értekezleteket október 7-10. között tartották a
következők szerint: október 7-én a székelykeresztúri egyházkör Székelykeresztúron, október 8-án a háromszék-felsőfehéri egyházkör Brassóban, szintén
október 8-án a kolozs-tordai egyházkör Kolozsváron, a székelyudvarhelyi egyházkör október 9-én Oklándon és a maros-küküllői egyházkör október 10-én
Marosvásárhelyen. Az értekezleteken elhangzottak dr. Szabó Árpád: Enyedi
György élete és munkássága és Scott Prinster: Felhívás a vallás és a tudomány
együttműködésére című előadások.
A IV. évnegyedi lelkészi értekezleteket november 11-18. között tartották. A
székelykeresztúri egyházkör november 11-én Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkör és a háromszék-felsőfehéri egyházkör november 12-én Székelyudvarhelyen, illetve Brassóban, a maros-küküllői egyházkör november 13-án
Marosvásárhelyen, és kolozs-tordai egyházkör november 18-án Alsófelsőszentmihályon tartotta lelkészi értekezletét. AIV. évnegyedi értekezleteken Kovács István:
A gyülekezeti bibliaóra fogalma és gyakorlata és dr. Rezi Elek: Aranyosrákosi Székely Sándor élete és munkássága című előadások hangzottak el.

Köri közgyűlések
Az évi rendes köri közgyűléseket július 19. és augusztus 10. között rendezték meg. Július 19-én a háromszék-felsőfehéri egyházkör Fogarason (prédikált Czire Szabolcs sepsikőröspataki gy. s. lelkész), július 25-26-án a
maros-küküllői egyházkör Bethlenszentmiklóson (prédikált Balázs Sándor
szentgericei és Kelemen Szabolcs székelykáli lelkész), július 27-én a székelyudvarhelyi egyházkör Homoródjánosfalván (prédikált Zsigmond Kinga
homoródszentpéteri gy. s. lelkész), július 27-én a székelykeresztúri egyház-
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