ESZMÉK - GONDOLATOK
Minden vallást jónak tartunk, ami azt jelenti, hogy a magunkét nem becsüljük semmire. (Makkai Sándor)
Ne templomainkban legyen szent az Isten, hanem szívünkben, mert lerombolható mindaz, amit emberkéz alkotott. Azt a templomot tartsuk tisztán,
amit nem a füst, nem a por, hanem a rossz gondolatok szennyeznek be, amit
nem az égő gyertyák világítanak meg, hanem Isten világossága és a bölcsesség fénye. (Lactantius)
Az istenek adnak minden jót az embereknek úgy most, mint hajdan.
Azonban mindazt, ami rossz, káros és haszontalan, azt nem az istenek ajándékozzák az embereknek sem hajdan, sem most, - hanem ők maguk botorkálnak bele ezekbe elméjük vaksága és balgasága folytán. (Démokritosz)
Minek csapjuk be magunkat? Nem kívülről jött a mi rosszaságunk: bennünk van, egészen a zsigereinkbe telepszik, és azért gyógyulunk nehezen,
mert nem tudjuk, hogy betegek vagyunk. (Seneca)
Az isién nem mindennek, hanem csupán a jónak az oka. (Platón)
Vádolni istent: az a legkényelmesebb. (Euripidész)
A többi élőlénnyel szemben az ember sajátossága, hogy ő az egyedüli, aki
felfogja a jót és a rosszat, az igazságost és az igazságtalant... (Arisztotelész)
Az igazság nem akkor születik, amikor az emberek rátalálnak. (Pascal)
Az igazság olyan gyümölcs, amelyet csak egészen megérve kell leszakítani. (Voltaire)
Az igaz ügynek nincs rá szüksége, hogy igazságtalanság árán győzzön.
(Frangois Mitterrand)
Az igazságtalanság viszályt, gyűlölködést és harcot, az igazságosság ellenben egyetértést és barátságot hoz létre az emberek közt. (Platón)
Lehetetlenség, hogy valaki igazságtalanságot szenvedjen el, ha nincs, aki
elkövetné az igazságtalanságot... (Arisztotelész)
jobban óvakodjunk igazságtalanságot tenni, mint olyat elszenvedni. (Platón)
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Sokszor az jár el igazságtalanul, aki valamit nem csinál, nemcsak az, aki
valamit csinál. (Marcus Aurelius)
Az igazság szép és rendíthetetlen, barátom; de úgy látszik, nem könnyű
arról az embereket meggyőzni. (Platón)
Önmagát ítéli el az író, ha felmenti a bűnöst. (Publilius Syrus)
Csúnya dolog másként beszélni, és másként érezni: mennyivel csúnyább
másként írni, és másként beszélni! (Seneca)
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Egyházi élet - Hírek
Az Egyházi Főhatóság tevékenysége
m Október 19-én Brassóban elkezdődött a rendkívüli egyházköri közgyűlések sorozata, amely 21-én Kolozsváron, 22-én Székely keresztúron, 23-án
Homoródszentmártonban, 24-én Dicsőszentmártonban és 25-én Nagyernyén
folytatódott. A közgyűlések tárgysorozatán az Alaptörvény módosítására tett
javaslatok feletti határozat, illetve a Zsinat és a Főtanács tagjainak megválasztása szerepelt.
• A 2002. év negyedik negyedében az Egyházi Képviselő Tanács rendes
ülését november 14-én tartotta, amelyen a Zsinat és Főtanács ülésének előkészítése képezte a fő napirendi pontot.
• Az Unitárius Egyház Zsinata és Főtanácsa november 29-30-án az
aranyosszéki Kövenden ülésezett. A legfőbb törvényhozó, illetve kormányzó
testületek elfogadták az Egyházi Alaptörvény módosításait, illetve a mellékletét képező szabályzatokat. A Zsinat és Főtanács ülése keretében főhatósági választásokat tartottak, amelyek eredményeképpen dr. Szabó Árpádot újraválasztották a püspöki tisztségbe, dr. Rezi Eleket pedig a főjegyzőibe; az Egyház új
főgondnokai Máthé Dénes és Kolumbán Gábor lettek, az új közügyigazgató
pedig Szabó László. A Zsinat keretében tartott istentiszteleten felszentelték az
elmúlt zsinati ülés óta lelkészi oklevelet szerzetteket: Székely Kinga Réka
(Homoródszentpéter), Czire Szabolcs (Kolozsvár), Ferenczi Enikő (Kolozsvár), Berei István (Kissolymos), Demeter Erika (Erdőszentgyörgy), Simó Sándor (Homoródjánosfalva), Szabó László (Kolozsvár), Vida Rozália (Sepsiszentkirály), Molnár Attila (Székelykál), Tódor Csaba (Homoródszentpál),
Cseh Dénes (Gagy), Fazakas Lajos Levente (Bözöd), Jenei László Csaba
(Pipe-Szásznádas), Pavelka Attila (Magyarzsákod), Pitó Attila Zoltán (Tarcsafalva), Pálffy Annamária (Marosvásárhely), dr. Gellérd Judit (Chico, AEA)

Lelkészképzés
• Unitárius teológiai hallgatóink december 24-27. között a karácsonyi
ünnepen legációs szolgálatokat végeztek. Az őket fogadó egyházközségeknek és lelkészi családoknak köszönetünket fejezzük ki az együttlétért.

Lelkésztovábbképzés
• A 2002. év III. évnegyedének lelkészi értekezleteit egyházköreinkben
rendre tartották: október 7-én Kolozsváron, október 10-én Bözödön, október
11-én Adámoson, október 8-án Fiatfalván, október 9-én Székelyderzsben és
október 2-án Nagyajtán. Az értekezletek egyetlen témáját a vallásoktatás
kalendarisztikus és tematikus terveinek kidolgozása képezte, dr. F. Ferenczi
Rita előadótanácsos vezetésével.
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