
Péld 4,23 Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mer t 
onnan indul ki az élet. 

Péld 21,21 Aki igazságra és hűségre törekszik, életet . . . talál. 
Péld 12,27 Az igazság ösvényén élet van. 
Jn 10,10 Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. 
Jnl4,19 Én élek, és ti is élni fogtok. 
Mt 19,17 Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a paran-

csolatokat. 
Jn 5,40 És mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. 
Jn 14,6 Én vagyok . . . az élet. 

ÖRÖK ÉLET 

Jn 10,28 Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. 
Jn 2,25 Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök 

élet. 
Jn 17,3 Az örök élet pedig azt jelenti, hogy ismernek téged, az 

egyedül igaz Istent. 
Jn 6,68 Uram, kihez mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. 
Jn 12,50 Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. 
Jn, 6,63 Azok a beszédek, amelyeket én szóltam nektek, Lélek és 

élet. 
J n 3,15 Aki hisz, annak örök élete legyen őbenne. 
Jn 5,24 Aki hallja az én igémet, és .hisz abban, aki elküldött engem, 

annak örök élete van. 
Mk 10,17 Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 
Í Jn 2,17 Aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. 
Gal 6,8 Aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet. 
J n 12,24 Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egy-

maga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Mint ismeretlen és névtelen jön hozzánk, úgy, ahogy a tenger part-
v ján azokhoz az emberekhez, akik akkor még nem 'tudták, hogy ki ő. 

Ugyanazt a szót mondja: kövess engem! és azok elé a feladatok elé állít 
bennünket, amelyeket a mi időnkben akar megoldani. ( . . . ) És azoknak, 
akik ( . . . ) engedelmesek a vele való közösségben, békében, munkában, 

\ harcokban és szenvedésekben átélhetik és kibeszélhetetlen titokként 
megtapasztalják, hogy ki ő (A. Schweitzer). 

* 

A kereszténységnek arra van szüksége, hogy teljesen áthassa Jézus 
szelleme és igazi küldetésének megfelelően, a belső elmélkedés és a sze-
retet élő vallásává magasztosuljon. (A. Schweitzer). 
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A kísértés elkerülhetetlen. Felmentést alóla senki sem kaphat. Ámde 
mindenki védekezhetik ellene imádsággal és Isten segítségül hívásával 
(Luther Márton). 

* 

Nincs az egész Szentírásban világosabb és nyilvánvalóbb tudomány, 
mint az egy Istenről szóló tudomány (Dávid Ferenc). 

* 

Elég a mi üdvösségünk ú t jának megkereséséhez a próféták, evan-
gélisták és az apostolok írása. Gyönyörűséges és mennyei étel az evan-
gélium a hívek szívében, melyhez ha valaki hozzátesz valamit, mindjár t 
méreggé válik (Dávid Ferenc). 

Cselekedetünkben a jó emberség és igazság látható legyen (Dávid 
Ferenc). 

Nem az ismeret mennyisége, hanem minősége határozza meg a szel-
lem méltóságát (E. V. Channing). 

* 

Ne bántson az, hogy az emberek nem ismernek, inkább bánkód-
hatsz azért, hogy te nem ismered az embereket (Konfucius) 

* 

A madárnak és a melegnek szárnya van és szabadsága,, az ember-
nek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége (Tamási Áron). 

* 

Az igazság nagy szó [. . .], amíg csak az ember szelleme ég, szívé-
nek hangosabban kell dobognia, valahányszor az igazságról van szó 
(Hegel). 

A könyv is Élet, és él, mint az ember —- így él: emberben könyv s 
a könyvben az Ember (Tóth Árpád). 

Ne fél j egy embertől is, legyen az magasabb vagy alsóbbrangú, gaz-
dag vagy szegény, tudós vagy tudatlan. Tisztelj és szeress minden em-
bert, de félni ne fél j egytől se (E. V. Channing). 

A szeretet tisztább ismerettel jár, az ismeret pedig mélyebb szeretet-
tel (Shakespeare). 

A szeretet mozgat napot és minden csillagot (Dante). 

Égyedül az emberi lény született csak barátságra (Erasmus). 

Semmire sem vagyunk jók, ha csak magunknak vagyunk jók. (Vol-
taire). 

* 

Mi dolgunk a világon? küzdeni / Erőnk szerint a legnemesbekért 
(Vörösmarty Mihály). 

Semmi sem nagy, ha nem becsületes (Cicero). 
* 

Minden ember egyenlő és nincs szükség közvetítésre köztünk és 
a jó Isten között (Thomas Mann). 
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EGYHÁZI ÉLET — HlREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

március 20-án tar tot ta I. évnegyedi gyűlését. Jelentés hangzott el 
az előző ülés óta elnökileg elintézett ügyekről, bemutatásra kerültek az 
állandó bizottságok üléseiről felvett jegyzőkönyvek; E. K Tanács tu-
domásul vette a Főtanács jegyzőkönyvét és intézkedett a főtanácsi ha-
tározatok végrehajtásáról. E. K. Tanács foglalkozott a lelkészképzéssel 
és lelkésztovábbképzéssel kapcsolatos ügyekkel. Végül jóváhagyta az 
egyházi központ, a Nyugdíjpénztár, az egyházkörök és az egyházközsé-
gek elmúlt évi zárszámadásait és a f. évi költségvetéseit. 

Lelkészi értekezletek 

Egyházköreinkben az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 
5. és 18. között tartották Kolozsvár-Napocán, Marosvásárhelyen, Székely-
udvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. A közérdekű értekezlet előadásá-
nak címe: „Az 1986—1990-es ötéves terv, a Szocialista Romániának a 
fejlődésben levő állam stádiumából a közepesen fe j le t t állam stádiumába 
való áttérése ötéves terve." A teológiai értekezleten dr. Erdő János fő-
jegyző tartott előadást „Az Unitárius Egyház szervezetének és alkot-
mányának kialakulása 1566—1629" címen. Felolvasásra került még a 
Missziói Bizottság jelentése az Egyház 1984. évi szolgálatáról. 

Az értekezletekkel kapcsolatos istentiszteleten Kolozsváron Székely 
Gergely mészkői, Marosvásárhelyen Balázs Sándor székelykáli, Székely-
udvarhelyen Katona Dénes székelyderzsi és Sepsiszentgyörgyön Vass 
Mózes kőhalom-homoródi lelkész végezte a szószéki szolgálatot. A szol-
gálatok kiértékelésére a következő nap, a folytatólagosan tar tot t gyűlé-
sen került sor. 

Az I. negyedévi értekezleteken az egyházi központot dr. Erdő János 
főjegyző és Andrási György előadótanácsos képviselték. 

Lelkésznevelés 

Az I. félévi vizsgákat a Teológiai Intézetben január 6 és február 6. 
között tar tot ták meg. 

Szakvizsgát tett Bar tha Alpár IV. éves hallgató február 19—20-án. 
Hiterősítő csendes napokat február 10—11. napjain tar tot ták a 

Teológiai Intézetben. A meghívott előadók a következő témákról tartot-
tak előadást: Bálint B. Ferenc désfalvi lelkész „A lelkészi hivatás szép-
ségei és nehézségei", Fekete Dezső- árkosi lelkész „A lelkész munkatár-
sai a gyülekezet építésében", Dimény András vargyasi lelkész ,,A lel-
készi család szerepe a gyülekezet életében". Az Intézet valamennyi hall-
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