
LÉLEK 

IMóz 2,7 Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, 
és élet leheletét lehelte orrába. így lett az ember élőlénnyé. 

Job 32,8 De csak a lélek a halandóban, a Mindenható lehelete, ami 
értelmessé teszi. 

Péld 20,27 * Az ember lelke az Ürtól kapott mécses. 
Ez 18,4 Mert minden lélek az enyém: az apák lelke is, meg a fiak 

lelke is az enyém. 
Jób 12,10 Az ő kezében van minden élőnek a léte és a minden emberi 

testnek adott lélek. 
Ez 37,5 Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. 
Zsolt 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket 

újítsd meg bennem! 
Jer 31,25 Felüdítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüggedt 

lelket. 
J n 6,63 A lélek az, aki életre ke l t . . . azok a beszédek, amelyeket én 

szóltam nekték, Lélek és élet. 
Zsolt 42,6 Miért csüggedsz el, lelkem, miért háborogsz bennem? Bíz-

zál Istenben . . . 
2Tim 1,7 Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, hanem az 

erő, a szeretet és a józanság lelkét. 
Lk 1,46 Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendez az én lelkem 

az én megtartó Istenemben. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Nekünk, kik a keresztény nevet viseljük, Krisztusunktól és az ő 
taní tásától kell függnünk (Dávid Ferenc). 

A titkos jó cselekedetek a leg többe tér ők (Blaise Pascal). 
* 

Az ember olyan lény, kit Isten sugallata arra hív fel, hogy ővele 
lá rs te remtő legyen (William Ellery Channing). 

* , 
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Nékem úgy tétszik, mintha Jézus szelleme így szólana hozzám vagy 
hozzátok: „Szegény felebarátom, ne félj, ne csüggedj. Az a jóság, mely 
bennem működött, mindenkiben működhetik; Isten olyan közel van hoz-
zád most, min t volt hozzám . . . Nyisd meg szemeidet, hogy láss, és-
szívedet, hogy élj." (Theodore Parker). 

* 

Mindenkinek teljes erejéből törekednie kell, hogy jobb emberré vál-
jon (Immánuel Kant). 

* 

Nem a cél, hanem a célig becsülettel megtett út adja az emberi élet 
tartalmát (Arany János). 

* 

Természete szerint ember az embernek barátja (Arisztotelész). 
* 

A lélek ereje akarat, akarat következménye: teljesítés (Kölcsey 
Ferenc). 

* 

A tudatlanság a közöny üdvössége (Aldous Huxley). 

Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek (Gárdonyi Géza). 
* 

Nem elég ám az, hogy az embernek szeme van, meg kell tanulnia 
látni (Jean Paul Sartre). 

* 

Az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el l ehe t 
pusztítani, de nem lehet legyőzni (Ernest Hemingway). 

* 

Az otthon az, ahonnét valaki elindul (Thomas Stearns Eliot). 
* 

Gazdagnak csak az mondható, akinek örökségén mindannyian osz-
tozunk (Horváth Imre). 

* 

A vallás az etika alapja, és az etika az élet feltétele (Werner- 

Heisenberg). 
* 

Tisztelet minden életnek (Albert Schweitzer). 
* 

Az emberiség csak úgy élhet tovább, ha közösséget vállal a terem-
tés egészével (Günter Altner). 

A 
Az imán keresztül lesz a vallás Istenben való élet, az Örökkévaló-

val való közösség. Ima nélkül a hit pusztán elméleti meggyőződés (Bor-
bély István). 

* 

Nem a mi dolgunk, hogy mikor valósul meg Istenországa, de a mi 
feladatunk, hogy mint Isten munkatársai a világot olyan módon alakít-
suk, amely megfelel Istentől tervezett jövőnek: (Christian Link). 



EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

március 24-én tartot ta I. évnegyedi gyűlését. Tárgysorozatán a kö-
vetkező fontosabb ügyek szerepeltek: az előző ülés óta eltelt időszak-
ban elnökileg elintézett ügyekről szóló jelentés, az 1987. december 5—6 
napjain tartott Főtanács ülésének jegyzőkönyve, a Lelkészképesítő- és 
Énekvezérképesítő Bizottság jegyzőkönyvei, az egyházközségek, egyház-
körök, Nyugdíj- és Segélypénztár és az egyházi központ 1987. évi zár-
számadásai, valamint 1988. évi költségvetései. Végül megállapította az 
egyházközségek f. évi egyetemes egyházfenntartói járulékának és a köz-
ponti juttatások összegét. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 8—11 napjain t a r -
tották meg a kolozs-tordai, székelykeresztúr-udvarhelyi és a sepsiszent-
györgyi egyházkörben; a maros-küküllői egyházkörben április 16—17 
napjain kerül sor az értekezlet megtartására. 

A közérdekű értekezlet tárgyát ,,Nicolae Ceausescu, Románia Szocia-
lista Köztársaság elnökének, a Szocialista Demokrácia és Egység Front ja 
elnökének születésnapja" c. előadás képezte. 

A teológiai értekezlet dr. Szabó Árpád „Az imádkozás fontossága 
a gyülekezet hitéletében" c. előadásával foglalkozott. Ezt követően dr. 
Szász Dénes székelyudvarhelyi lelkész „A szülőföld szerelmese" c. dol-
gozata alapján megemlékezett dr. Kiss Elek püspök születése 100. év-
fordulójáról. 

Az értekezletek alkalmával tartott istentiszteleten szószéki szolgá-
latot végeztek: a kolozsvári 2. sz. iriszi egyházközség templomában Fü-
löp Dezső mészkői (Mt. 5,14), Székelyudvarhelyen Rázmány Csaba al-
sóboldogfalvi (Zsolt 55,7) és Brassóban Kiss Alpár baróti lelkész (Lk 19, 
45—46). 

A lelkészi értekezleteken egyházi központ képviseletében dr. Erdő 
János főjegyző, dr. Szabó Árpád teol. tanár és Andrási György előadó 
tanácsos vettek részt. 

Lelkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézetben az 1987—1988. tanév I. félévi vizs-
gái j anuár 5 — február 5 között voltak. 

A hiterősitő csendesnapi előadásokat február 8—9 napjain tar tot-
ták meg. Az unitárius hallgatók részére előadást és bibliamagyarázatot 
tartottak a következő lelkészek: Biró Lajos (medeséri) „Hogyan készül-
jön a teológiai hallgató a lelkészi szolgálatra", Szén Sándor (jobbágy-
falvi) „A gyakorló segédlelkész beilleszkedése a gyülekezeti életbe" és 
Benedek Ágoston (kolozsvári) „A megkonfirmált egyháztagok lelki gon-
dozása" címen. 
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