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Minnesota állam (USA) fővárosában, 
Saint Paul-ban a Unity Egyházközség 
főlelkészei. A lelkészházaspár az 1990-es 
évek elején alapító tagja volt az Aratás 
Reménysége Alapítványnak, mely a két 
Homoród-mente egyházközségei számá-
ra gazdasági támogatást nyújtott. 25 éve 
munkálkodnak a tengeren túli és erdélyi 
unitárius közösségek egymást segítő, 
alkotó együttműködésén.
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H I R D E T É S

M O L N Á R  M E L I N D A

– Testvéregyház-községi kapcsola-
tunk nagyon értékes számunkra. 
Amikor az erdélyiek a diktatúrából 
megszabadultak, úgy éreztük, kap-
csolatunk lényege a szeretetszol-
gálat. Idővel rájöttünk, a kapcsolat 
mindkét fél számára nyújt előnyö-
ket. Több mint száz egyházközségi 

tagunk zarándokolt már el Homo-
ródszentpéterre, ahol olyan lelki 
kincseket találtak, melyekért érde-
mes visszajönni. 

Az amerikaiak számára nagy 
kihívás alázatosnak lenni. Hajla-
mosak vagyunk azt hinni, hogy 
mi tudjuk a legjobban, hogy mi 
jó mindenkinek. Itt megtanultuk, 
hogy fi gyelmesen hallgassuk meg 
a másikat és alázatosabbnak lenni. 
Nagy segítség nekünk otthon, ahol 
célunk, hogy hűségesek, szeretők 
és hatékonyak legyünk.

Honszeretet

Az erdélyiek mélyen kötődnek a 
szülőhelyhez. Az amerikaiak több-
sége elveszítette a szülőföld iránti 
szeretet ilyen fokú megélését. Szent-
péteren újra megtanultuk szeretni 
saját bölcsőhelyünket. 

Itt együtt dolgoznak az emberek. 
Jó ezt megtapasztalnunk, átvennünk. 
Ha szénaszárító idő van, mindenki 
közösen dolgozik azért, hogy a szé-

na a határról bekerüljön; ha tűz van, 
mindenki siet oltani. Tudjuk, hogy a 
falusi életnek nem csak romantikus 
oldala van, de nekünk nagyon tetszik 
az, hogy az emberek tudják, mit akar-
nak, a célért összefognak, közösen 
dolgoznak, és tudják, mi a fontossági 
sorrend. Mi sokszor túlkomplikáljuk 
az életünket.

Együtt

Hosszú kapcsolatunk titka az, amit 
E.E.Cummings költőnk így fogal-
maz meg: „az anya mosolyában az 
az egyetlen titok, hogy benne az 
egész teremtett világ énekel.” Egy-
más hitében találkozunk. Figyelme-
sen meghallgatjuk egymást, csak az 
igazat mondjuk – miközben tudjuk, 
hogy életfeltételeink nagyon kü-
lönböznek. Zarándokként szeretjük 

szemlélni ezt az életet, úgy, mint 
minden igaz vallásban a hívő em-
berek. Hissszük, minden út végén 
jobbak leszünk. Szeretünk együtt 
imádkozni, énekelni és a dolgokon 
elgondolkodni. Szeretünk egymás-
nak nehéz, komoly kérdéseket fel-
tenni, és együtt a létezés új útjait 
megtapasztalni.

„Elődeink”

450 éve egy kis csoport, Dávid Fe-
renc vezetésével arra jött rá, hogy a 
Szentségeset, az Istent, sokféle mó-
don meg lehet ismerni. Nem csak az 
volt fontos számukra amit hittek, 
hanem hogy az miként mutatko-
zik meg a mindennapi életükben. 
Egyenességük sok embernek ké-
nyelmetlenséget okozott. Ők azon-
ban kitartottak azon elvük mellett, 
ami mellett ma is, mi is kitartunk: 
az emberek a leginkább akkor tud-
nak szeretetben és jóságban nőni, 
amikor megszabadulnak a szűk 
látókörű, értelmetlen dogmáktól. A 
vallásszabadság törvényének kihir-
detése 1568-ban az emberiség meg-
határozó előrehaladását szolgálta. 
Öröm, hogy emlékezhetünk erdélyi 
őseink bátorságára. Mélységesen 
fontos számunkra, hogy a jubileu-
mi évben mi is úgy viszonyuljunk a 
kreatív bátorsághoz, amint azt erdé-
lyi elődeink tették.

Mindkét fél előnyére
Huszonöt év az amerikai és az erdélyi unitárius közösségekért

• Tanulhatnak az amerikaiak az erdélyiektől? A ma-
gyar vallásszabadság 450. éve miként szólítja meg a 
külföldi unitárius–univerzalista testvérfelekezeteket? 
Rob és Janne Eller Isaacs az ő nevükben szól majd a 
szejkefürdői ünnepen. A lelkészházaspárt kérdeztük.

Autóbuszjáratok az 
unitárius találkozóra

A vallásszabadság kihirdetésé-
nek 450. évében a 20. Szejke-
fürdői Unitárius Találkozó a 
város központjában, az Orbán 
Balázs-szobornál szombaton 
reggel kilenc órakor a huszárok 
érkezésével és az alsósó-
falvi rézfúvósok indulóival 
kezdődik. Utána autóbuszok 
szállítják a zarándokokat a 
találkozóra. Csatlakozási 
lehetőségek: Márton Áron tér 
(Patkó); belvárosi unitárius 
templom; Bethlen lakótelep, 
Dávid Ferenc tér; Bethlenfal-
va; Szombatfalva, a Septimia 
előtt. Reggel kilenc, fél tíz, tíz 
és fél tizenegykor indulnak 
az autóbuszok a Szejkére. Az 
úrvacsoraosztásos istentisz-
telet, a székelykapu-avatás és 
a koszorúzási ünnepély után 
három, fél négy, négy és fél 
öt órakor indulnak vissza, és 
ugyanazon az útvonalon halad-
nak az autóbuszok.

Kullancsirtás
a Csereháton
A polgármesteri hivatal arra kéri 
a Cserehát-negyedi lakókat, 
hogy ma reggel kilenc és déle-
lőtt tíz óra között maradjanak 
távol a lakónegyed zöldöveze-
teitől, mert kullancsirtás-akciót 
tartanak az említett időpontban. 

Faluünnep, 
tűzoltónap Ülkében
Idén augusztus 11-ére tűzték ki 
a tizedik ülkei falunap időpont-
ját: 10 órakor lesz a megnyitó 
az ülkei futballpályán, majd 
ezt követi a főzőverseny és a 
minifoci-bajnokság. Fél 3-kor 
tartják a főzőverseny kiértékelő-
jét. Délután hattól gyerekelőa-
dás lesz, este 8-tól kezdődik a 
karaoke, és később tábortüzet 
is raknak. A főzőversenyre és a 
minifoci-bajnokságra a 0740-
021156 -os vagy a 0726-681726-
os telefonszámokon lehet 
jelentkezni. Az Ülkei Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület másnap, 
azaz vasárnap rendezi meg a 
második Ülkei Tűzoltónapot: a 
program reggel 9-kor ünnepi 
szentmisével kezdődik, 10.30-
kor lesz a felvonulás, 13 órakor 
a megnyitó, majd 13.30-kor a 
vetélkedő.
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