
•Zsolt 23,1 Az Űr az én pásztorom, nem szűkölködöm. 
IMóz 48,15 Az Isten, aki pásztorom, amióta csak vagyok mind a mai 

napig. 
Ézs 49,1 Születésemtől fogva emlékezetbe tart ja nevem. 
5Móz 8,2 Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened. 
Zsolt 145,14 Támogat az Űr minden elesettet, és fölegyenesít minden 

görnyedezőt. 
Zsolt 146,9 Az Űr őrzi a jövevényeket, támogatja az árvát és az öz-

vegyet. 
Hóm 8,28 Akik az Istent szeretik, azoknak minden javokra szolgál. 
IMóz 22,14 x-tz Űr hegyén a gondviselés. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Legnehezebb legyőzni önmagunkat, de ez a legértékesebb győzelem. 
í(Arisztotelész). 

* 

Mások hibáinak és gyarlóságainak elviseléséhez türelemre töreked-
jél; mert tebenned is elég sok van, amit másnak kell eltűrnie. (Kempis 
Tamás). 

* 

Aki másokat ismer, okos. Aki magát ismeri bölcs. Aki másokat le-
győz, erős. Aki önmagát legyőzi hős. (Lao-tse). 

* 

Isten bennünk lakozó erejét valóban akkor tapasztaljuk, ha Istennek 
fiai vagyunk. Isten az ő lelkéből adott nekünk, azáltal visel gondot reánk 
és irányít. Ez az ő bennünk való lakozása, ez a mi megszentelésünk és 
szívünknek hit által való megtisztítása, hogy az ő templomává épülhes-
sünk. (Dávid Ferenc). 

Számítsd a szerencsétlenek közé azt a napot, sőt órát, amikor semmi 
újat nem tanultál. (Comenius). 

* 

Csak háromféle ember van: az egyik, aki megtalálta az Istent és neki 
szolgál, a másik, aki keresi, de még nem találta meg, és a harmadik, 
aki úgy él, hogy nem keresi és nem is találta meg. (Pascal) 

* 

Cselekedjél mindig úgy, hogy tartsd tiszteletben az erkölcsi szemé-
lyiséget önmagadban is, meg másokban is, s legyen az mindig akaratod 
célja és sohasem eszköze (Kant). 
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* 

Hiszek Istenben, hiszek az emberben, hiszek a szellem hatalmá-
ban. Hiszem, hogy szent kötelességünk bátorítani magunkat és másokat, 
s megtartoztatni nyelvünket minden boldogtalan szótól Isten világa ellen, 
mert senkinek sincs joga panaszkodni arra a világmindenségre, amelyet 
Isten jónak teremtett és ezernyi ember jónak igyekezete megtartani. 
(Keller Helen). 

* 

Nagy ember az, aki olyan, amilyennek a természet alkotta, és soha-
sem emlékeztet másokra. (Emerson). 

A kegyesség nem öncél, hanem csupán eszköz, amelynek révén el-
ér jük a legtisztább belső békét s a legnagyobb kultúrát. (Goethe). 

* 

A hit az élet ereje: az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. 
Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne. (Tolsztoj). 

* 

Természetesnek éreztem, hogy segítenünk kell elviselni a világra 
nehezedő fájdalom terhét. Mindnyájunknak megadatott megszüntetni va-
lami keveset a szenvedésekből. (Schweitzer Albert). 

• 

Én amennyiben keresztény vagyok, szabad vagyok. Az én vallásom 
egyetlen láncot sem rak reám. Semmi határozott korlátot nem szab lel-
kem elé,, amelyen túl semmit sem lehet tudni. Ügy szól Istenről, mint az 
egyetemes Atyáról, s engem az ő munkáihoz küld tanulás végett. 
(Channing). 

* 

Csodaszép az élet, semmi se múlja felül. Légy csonka, beteg, nyomo-
rult bár, mégis öröm szippantani fényt, levegőt, vakon is kéj megtapo-
gatni a nap tüzes arcát. (Dsida Jenő). 

* 

Csak az jogosult, aimi az életet áldottá teszi. (Balázs Ferenc). 
* 

Aludtam és álmodtam, hogy az élet öröm; felébredtem s láttam, hogy 
az élet kötelesség; dolgoztam s észrevettem, hogy a kötelesség öröm. 
(Nietzsche). 

* 

Mutasd, mutasd meg, hogy tied az erő, bátorság, az ész, hogy a jövő 
magad vagy, és a Qövő nem hal meg soha. (Szilágyi Dombkos). 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
március 26-án tartotta I. évnegyedi gyűlését, melynek keretében 

jelentés hangzott el az előző ülés óta elnökileg elintézett ügyekről; be-
mutatásra kerültek az állandó bizottságok üléseiről felvett jegyzőköny-
vek. E. K. Tanács tudomásul vette az .1986. december 6—7. napjain 
tartott Főtanács jegyzőkönyvét és intézkedett a főtanácsi határozatok vég-
rehajtásáról. Foglalkozott a lelkész- és énekvezérképzéssel kapcsolatos 
ügyekkel; jóváhagyta az egyházi központ, a Nyugdíj- és Segélypénztár, 
az egyházkörök és az egyházközségek 1986. évi zárszámadásait. 

E. K. Tanács tudomásul vette, hogy Nagy Albert unitárius festő-
művész hagyatékából, testvéröccse, Nagy Ernő 15 értékes festményt ado-
mányozott egyházunknak. E. K. Tanács elfogadta az adománytevő fel-
tételeit is, mely szerint a képek az egyház tulajdonát képezik, el nem 
idegeníthetők és a gyűjtemény meg nem osztható; a képek karbantar-
tásáról és megőrzéséről az egyházi központ gondoskodik; a képek kiállí-
tásra kikölcsönözhetők. E. K. Tanács az értékes adományért köszönetét 
nyilvánította. 

Lelkészi értekezletek 
Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 4—13. napjain tar-

tották meg az egyházkörökben. A közérdekű értekezlet tárgyát képezte: 
„A román nép 2500 éves folytonos harca a függetlenségért, szabadságért 
és haladásért" című előadás. 

A teológiai értekezlet dr. Szabó Árpád teológiai tanár „Az imádság 
és az imádkozás a Bibliában" című előadását, és a Missziói Bizottságnak 
az egyház 1985. évi szolgálatáról szóló jelentését tárgyalta. Az előadá-
sokat részletes megbeszélés követte. 

A lelkészi értekezletek keretében tartott istentiszteleten szószéki szol-
gálatot végeztek: Fodor György petrozsényi lelkész (Jk 4,17) Kolozsvár-
Napocán; Pál Ádám vadadi lelkész (Lk 4,18) Marosvásárhelyen; Kiss Ger-
gely tordátfalvi lelkész (Zsolt 101^6) Székely udvarhelyen; Albert Lőrinc 
bölöni lelkész (Mt 11,28—29} Brassóban. 

Lelkésznevelés 
A Protestáns Teológiai intézetben az 1986—87. tanév I. félévi vizs-

gái január 5. és február 5. között voltak. 
A kiterősítő csendes napokat február 9—10. napjain tartották meg. 

Az unitárius hallgatók részére előadást és bibliamagyarázatot tartottak: 
Szász Ferenc brassói segédlelkész „A jézusi evangélium a mai világban"; 
Török Áron sepsiszentgyörgyi lelkész „A jézusi életeszmény mint vallás-
erkölcsi nevelésünk célja"; Benczédi Ferenc küküllődombi lelkész „A 
jézusi életeszmény a gyülekezet életében". Az intézet összes hallgatói 
előtt Kovács Attila evangélikus tanár tartott előadást „A zene jelentd-
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