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Jn 4,24 

Jak 4,8 
Zsolt 19,15 

Zsolt 50,15 

Péld 18,10 
2Krón 20,12 
Zsolt 130,1—2 

IThessz 5,17 
Mt 7,7 

Fii 4,6 

Zsid 11,6 

Mk 11,24 

IKor 14,15 
Mt 7,21 

Mk 11,25 

Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és 
igazságban kell imádniuk. 
Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 
Fogadd kedvesen számnak mondásait és szívem gondo-
latait, Uram, kősziklám és megváltóm! 
Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megsza-
badítlak téged. 
Erős torony az Ür neve, oda fu t az igaz, és védelmet talál. 
Nem tudjuk, mit tegyünk, csak rád tekintünk. 
A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Uram, halld meg sza-
vamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra! 
Szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. 
Kérjetek és adatik nektek, keressetek, és találtok, zör-
gessetek, és megnyittatik nektek. 
Semmiért se aggódjatok, hanem az imádság és könyör-
gés alkalmával mindenkor hálaadással vigyétek kérései-
teket az Isten elé! 
Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van; 
és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. 
Higgyétek, hogy mindazt, amiért imádkoztok, és amit 
kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. 
Imádkozom a Lélek által, de imádkozom az értelemmel is. 
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt 
mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi 
az én mennyei Atyám akaratát . 

És mikor megálltok imádkozni, bocsássatok meg, ha vala-
ki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei Atyátok 
is megbocsássa nektek vétkeiteket. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Az igazság ú t já t szükség megismernünk; szükség meghalni a bűn -
nek és élni az igazságnak; szeretni az igazságot és gyűlölni a hamissá-
got; betelni az igazság gyümölcsével és éhezni s szomjúhozni az igazsá-
got. (Dávid Ferenc). 
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A múlt talajába való mély belegyökerezés az életet nehezebbé, de 
gazdagabbá és erőteljesebbé teszi. Vannak emberi alapigazságok, ame-
lyekhez az élet előbb vagy utóbb mindig visszatér. Ezért sohasem szabad 
sietnünk, kell tudnunk várni. (Dietrich Bonhoeffer). 

* 

A szenvedés a lét elengedhetetlen feltétele. Az emberi nem jelvé-
nye. Senki sem igazult meg soha, míg keresztül nem ment a szenvedés 
tüzén. Ettől senki sem menekülhet. Egyetlen, amit tehetünk: megtisztí-
tani a szenvedést, elkerülvén azt, hogy másoknak szenvedést okozzunk. 
(Gandhi). 

* „ ' + 

Bizony, ha eljön az ítélet, nem kérdik, mit tanítottunk, hanem mit 
cselekedtünk; sem azt nem vizsgálják, mily szépen beszéltünk, hanem 
mily szentül éltünk. (Kempis Tamás). 

* 

Mindenkinél eljön a pillanat, amikor össze kell vetnie azt a kevés 
jót, amit tett, mindazzal, amit tehetett volna. (André Gide). 

* 

Nagy titok: úgy járni végig életűtunkat, hogy ne kopjunk el. Erre az 
olyan ember képes, aki nem az embereket és a tényeket veszi számításba, 
hanem minden élményét önmagára vetíti vissza, és a dolgok végső okát 
önmagában keresi. (Schweitzer Albert). 

* 

Az emberi fejlődésnek és minden nagy teljesítménynek a hit volt az 
alapelve. (Edison). 

* 

Gondozd önmagadat, lelkedet és testedet, hogy a kereszténységhez 
méltó és a társadalomnak hasznos tagja légy; mer t az ember arra szü-
letett, hogy úgy a saját, mint a mások javát előmozdítsa. (Szentábrahámi 
Mihály). 

* 

Vallom és hirdetem / Hogy nincs hatalmasabb / Értékesebb és szebb 
/ Mint az élet. (Ady Endre). 

* 

Szerintem az embernek az a végső célja, hogy kifejezze önmagát, 
kifejezze oly teljesen, amennyire csak szándékainak megfelelően lehet-
séges. (Selye János). 

* 

Az, aki vallásának szabályait anélkül követi, hogy hinne bennük: 
gyáva és szánalomra méltó. (Le Corbusier). 
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Nem biztos, hogy aki tűzbe jön elveiért, tűzbe is menne értük. 
(Horváth Imre). 

* 

Kezdetben volt a tett. (Goethe). 
* 

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. 
(Tamási Áron). 

* 

Szállj, Ábel füstje, terjesztve szállj, / mindenfelé, ahol szívet találsz. 
/ Szűnjék harag, gyűlölség és viszály, / a béke lelkét vidd, amerre szállsz. 
(Áprily Lajos). 



EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

június 23-án tartotta II. negyedévi gyűlését. Tárgysorozatán a követ-
kező fontosabb ügyek szerepeltek: az előző ülés óta elnökileg elintézett 
közigazgatási és gazdasági ügyekről szóló jelentések, a Misszió és Gazda-
sági Bizottság, valamint a Teológiai Intézet Tanácsának gyűléséről fel-
vet t jegyzőkönyvek, az IAHF Bad-Boll-i (NSZK) teológiai konferenciá-
járól előterjesztett beszámoló, a Számvevőség és a központi ellenőr ne-
gyedévi jelentése. 

Lelkészi értekezletek 

A maros-küküllői egyházkör lelkészei első értekezletüket Marosvá-
sárhelyen, április 11—12-én tartot ták. A közérdekű értekezleten elhang-
zott „Nicolae Ceausescu, Románia Szocialista Köztársaság elnökének, a 
Szocialista Demokrácia és Egység Frontja elnökének születésnapja" című 
előadás. A teológiai értekezleten dr. Szabó Árpád professzor tartott elő-
adást ,,Az imádkozás fontossága a gyülekezet hitéletében" címen. A lel-
készi értekezlet istentiszteletén Nagy Ferenc lelkész mondott egyházi 
beszédet ApCsel 1,3 alapján. Az egyházi központot dr. Szabó Árpád teol. 
tanár képviselte. 

A II. évnegyedi értekezleteket május 4. és 27. között tartották Tor-
dán, Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. A 
közérdekű értekezlet előadása a „Szocialista Demokrácia és Egység Front-
járól, valamint egyházunk tevékenységéről e szervezet keretében" szólt. 

A teológiai értekezleten dr. Szabó Árpád teológiai tanár tartott elő-
adást „Hogyan készüljünk a prédikációra; textus, textusválasztás, textus-
szerűség" címen. A kolozs-tordai egyházkör értekezletén Göncz Mihály 
alsófelsőszentmihályi lelkész Dán 5,25—28, a marosküküllői egyházkör 
gyűlésén Fazakas Endre dicsőszentmártoni lelkész Jn 4,34, a székelyke-
resztúr-udvarhelyi egyházkör értekezlete istentiszteletén Bíró Barna vá-
rosfalvi lelkész Fii 2,13 és a sepsiszentgyörgyi egyházkör értekezlete al-
kalmával Kiss Ákos sepsiszentkirályi lelkész Zsolt 119,50 alapján mon-
dott egyházi beszédet. Az egyházi központ részéről az értekezleteken dr. 
Szabó Árpád teol. tanár és Andrási Görgy előadótanácsos vettek részt. 
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