
Róm 12,17 Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra le-
gyen gondotok, ami minden ember szemében jó. 

Fi] 2,3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágy-
ból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást 
magatoknál. 

lPét 2,17 Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvére-
ket szeressétek, az Istent féljétek. 

Róm 12,10 A testvérszeretetben legyetek egymás iránt figyel-
mesek, a tiszteletadásban egymást megelőzők. 

Mt 5,9 Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiai-
nak neveztetnek. 

Ef 4,1—2 Éljetek méltón ahhoz az elhivatáshoz, amellyel elhi-
vattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türe-
lemmel. 

Mt 6,14 Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, 
nektek is megbocsát mennyei Atyátok. 

Róm 13,8 Senkinek se tartozzatok semmivel, csak azzal, hogy 
egymást szeressétek. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Ha nem haladtál, elmaradtál, és ha azt mondtad: elég! — már el-
vesztél. (Augusztinusz) 

* 
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Hitünket szentséges gondolatainkkal, buzgó fohászkodásainkkal és 
a lelki dolgokban való gyönyörködéssel bizonyítjuk be és mutat juk 
meg Isten előtt; az emberek előtt pedig mindenkor és mindenütt az 
igazság cselekedetével. (Dávid Ferenc) 

* 

Alázatos meghajlás és az ész használata: ez az igazi kereszténység. 
(Pascal) 

* 

Halkan, egészen halkan szól Isten a mi lelkünkben, hallhatóan 
mondia, hogy mit kell cselekednünk és mit kell elkerülnünk. (Goethe) 

* 

Minden ember a saját bűnein kívül is felelős mindenért és min-
denkiért. (Dosztojevszkij) 

* 

Csak a szellemet nem lehet legyőzni: Előtte minden más a porba 
dől. (Madách Imre) 

* 

Ó, titkok titka: / a földön ittlent / belülről nézzen / mindenki 
mindent, / szemet és szívet / és harcot és békét! (Dsida Jenő) 

* 

Ha akad ember, ki nem tudja átérezni, mekkora öröm másokat bol-
doggá tenni, azt szívből sajnálom. (Henry Fielding) 

* 

A végzet csak félkegyelműeknek való, az elszánt léleknek minden 
lehetséges. (Emerson) 

Mikor elhagytak, / Mikor a lelkem roskadozva vittem, / Csönde-
sen és váratlanul / Átölelt az Isten. (Ady Endre) 

* 

Az én sorsom már csak ez: Lenni kevesek megértettje, Többeknek 
kovász, Sokak testében tövis. Jövőnek magját hordozom, Nem a jelen-
nek véres testét. (Balázs Ferenc) 

* 
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Mindenki önmagának balsorsa s öröme. (Paul Fleming) 

* 

Bizom az igazság és szellem erejében, ezért hiszek az emberiség 
jövőjében. Az élet és a világ igenlése elnyűhetetlen optimista akaratot 
és reményt tartalmaz. (Schweitzer Albert) 

* 

Isten fiává lenni annyit jelent, mint hozzá hasonló lenni, az ö töké-
letességét igyekezni megközelíteni. Nem kész adottság, hanem a lélek 
örökös Isten felé törekvésének az eredménye, értékfogalom és nem 
dogma. (Dr. Varga Béla) 

* 

Adj, Istenem, bölcsességet, / vágyaimnak csendességet, / illedel-
mes öregséget / s könnyű véget, könnyű véget. (Áprily Lajos) 

* 

Fontosabb a mester szíves szolgálata még annál is, amit töle ta-
nul, mert a legnagyobbat tanulja meg, az alázatosságot, ami nélkül 
egyéb tudomány meg nem tanulható (Kodolányi János) 

* 

A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, rajta állunk. (Mikó 
Imre) 

* 

Jobbra szerződtünk mindannyian, csak épp ki kell csikarni a job-
bat magunkban belül is, kívül is. (Szilágyi Domokos) 

* 

Csak ha magadra találtál, találod meg a világban a helyedet. 
(Horváth Imre) 
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EGYHÁlZI ÉLET — HÍREK 

Egyházköri közgyűlések 

A sepsiszentgyörgyi egyházkörben augusztus 8—9-én Ürmösön, a 
kolozs-tordaiban augusztus 29—30-án Szováton, a maros-küküllői-
hen szeptember 5—6-án Sároson, és a székely keresztúr-udvarhe-
lyiben szeptember 19—20 napjain Alsóbolclogfalván tartották meg az 
évi rendes közgyűlést. 

A közgyűlések tárgysorozata rendjén előterjesztésre és megtár-
gyalásra kerültek az egyházkörök életét és tevékenységét bemutató es-
peresi, család- és beteglátogatási, vallásoktatási és szórványgondozói 
jelentések, továbbá az előző évi pénztári számadások, az 1988. évi költ-
ségvetések és főtanácsi képviselők választása az 1988—1990. évek cik-
lusára. 

A székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkör közgyűlése Zsigmond 
Csaba Attila lemondása folytán megüresedett köri jegyzői tisztségre 
Lakatos Gyula homoródkarácsonyfalvi lelkészt választotta meg az 
1985—1988. évek ciklusának hátralevő idejére. 

A közgyűlési istentiszteleten szószéki szolgálatot végeztek: a sep-
siszentgyörgyi .egyházkörben Egyed Dániel (Zak 13,5) alsórákosi lel-
kész és Szász Ferenc (Zak 1,1—6) brassói s. lelkész; a kolozs-tordai 
egyházkörben Márkos G. Ervin (Zsolt 14,1 és ÍJn 4,8) kidéi s. lelkész 
és Székely Miklós (Ézs 64,7 és Zsolt 90,17) kövendi lelkész; a maros-
küküllői egyházkörben Kovács István (Mt 20,25—27) marosvásárhelyi 
gyakorló s. lelkész és Balázs Tamás (Mt 11,28—30) szentháromság-kis-
adorjáni lelkész; a székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkörben Péterfi 
Sándor (Zsolt 135,1—2) csekefalvi lelkész és Bálint Imre (Mt 21,28—31) 
homoródszentpéteri gyakorló s. lelkész. 

Lelkészi értekezletek 

A III. évnegyedi közérdekű és teológiai lelkészi értekezleteket 
szeptember 8—16 között tartották meg: a kolozs-tordai egyházkörben 
szeptember 8—9-én Kolozsvár-Napocán? a maros-küküllőiben szeptem-
ber 8-án Marosvásárhelyen; a sepsiszentgyörgyiben szeptember 11— 
12-én Sepsiszentgyörgyön és a székelykeresztúr-udvarhelyiben szep-
tember 15—16 napjain Székelyudvarhelyen. 

A közérdekű értekezlet ,,Románia Szocialista Köztársaság újabb 
kezdeményezései a békéért és leszerelésért, az együttműködés és béke 
légkörének megvalósításáért" c. előadással foglalkozott. A teológiai ér-
tekezlet tárgyát képezte: dr. Erdő János ,,Kihez és miért imádkozunk" 
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