
Hab 4,2 Az igaz ember hite ál tal él. 
Lk 10,28 Jézus ezt mondta neki : „Helyesen feleltél: tedd ezt, és 

élni fogsz." 

ISTEN ORSZÁGA 

Mt 6,10 Jöjjön el a te országod. 
Mk 1,15 Betelt az idő, és egészen közel van már az Isten országa: 

térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. 
Lk 9,2 Elküldte őket, hogy hirdessék az Isten országát, és gyó-

gyítsanak. 
Lk 17,20—21 Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember azt elő-

re kiszámíthatná. Azt sem mondják: íme, itt, vagy íme, 
ott van! Mert az Isten országa már köztetek van. 

Róm 14,17 Az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, bé-
kesség és a Szentlélekben való öröm. 

lKor 4,20 Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. 
Mt 25,34 Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek azt az országot, 

amely nektek készíttetett a világ kezdete óta. 
Lk 12,32 Ne félj , kicsiny nyáj , mert úgy lát ta jónak Atyátok, 

hogy nektek adja az országot. 
Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt 

mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselek-
szi az én mennyei A t y á m akaratát. 

Mk 10,15 Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kis-
gyermek, semmiképpen sem megy abba. 

Jn 3,5 Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be 
az Isten országába. 

Lk 9,62 Aki az eke szarvára teszi a kezét, és hátratekint, nem 
alkalmas az Isten országára. 

Mt 5,19 Ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak 
egyet is eltöröl, és úgy tanít ja az embereket, az a legki-
sebb lesz a mennyek országában; ha pedig valaki ezeket 
megtar t ja és tanítja, nagy lesz a mennyek országában. 

Mt 13,44 Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrej te t t 
kincshez, amelyet az ember ha megtalál, elrejt, örömé-
ben elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt 
a szántóföldet. 

Mt 6,33 Keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek 
is mind megadatnak néktek. 

ESZMÉK GONDOLATOK 

J á r j a bölcs Isten hírével, / És ne félj rúttól, gonosztól: / Mert 
hatalma nincsen annak / Az Istennel járó ellen. (Vajda János) 
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A természet örök könyvét forgatni ne szűnjél: / Benne az Istennek 
képe leírva vagyon. (Vörösmarty Mihály) 

S mégis, a csönd-paplanú télben, / Nagy nyugalom évadját élem / 
Érzem, az Isten gondol vélem. (Tóth Árpád) 

* 

önmagunk megtagadása által leszünk Jézusnak igaz tanítványai, 
felvéve a keresztet, követjük őt és taní t ta tunk általa. (Dávid Ferenc) 

* 

Jézus Krisztus a próféták valódi fa jához tartozott, nyitott szemmel 
látta a lélek titkait. Ö volt az egyedüli az egész történelemben, aki 
méltóképpen értékelte embervoltunk nagyságát. Ö látta, hogy Isten 
megtestesíti magát az emberekben, újból és újból kijelenti magát, hogy 
birtokába vegye a világot. (Emerson) 

• 

Ha méltók akarunk lenni az ember névre, őrizzük meg az emberies-
séget. (Lactantius) 

• 

Nem nagy dolog elkezdeni a jót. Azt be is végezni, egyedül ez te-
szi az embert tökéletessé. (Augusztinusz) 

* 

Ha szeretetet áhítasz, szeresss. (Seneca) 
* 

Ha igaz lélekkel vágyakoztok a szeretetre meg fogjátok találni, 
mert vár benneteket. (Oscar Wilde) 

* 

Szeretem azt, aki megkísérli a lehetetlent. (Goethe) 
* 

Senki sem azért gyú j t mécsest, hogy aludjék, hanem azért, hogy 
valamilyen munkát elvégezzen. (Erasmus) 

* 

Emberi törvény kibírni mindent, / S menni mindig tovább / Még 
akkor is, ha nem élek már benned / Remények és csodák. (Ernest 
Hemingway) 

* 

Hálátlan az, aki arra emlékezik, amit adott, de elfelejti azt, amit 
kapott. (Petrarca) 

* 

Bizonytalan helyzetben dől el, ki a biztos barát. (Cicero) 
• 
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EGYHÁZI ÉLET — HlREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

I. évnegyedi gyűlését március 3-án tartotta. Tárgysorozatán szere-
peltek: az elnökileg elintézett ügyekről szóló jelentések, a Missziói Bi-
zottság jegyzőkönyvei, lelkészképzéssel kapcsolatos ügyek, az 1988. de-
cember 3—4. napjain Székelykeresztúron tartott Zsinati Főtanács jegy-
zőkönyve és határozatai, a Nyugdíjpénztár Vezető Tanácsának jegyző-
könyve, a június 26. és július 7. közötti időben tartandó VIII. lelkész-
továbbképző tanfolyam rendezése, valamint az egyházi központ, az egy-
házkörök , az egyházközségek és a Nyugdíjpénztár zárszámadásai és 1989. 
évi költségvetései. 

Lelkészi értekezletek 

Az I. évnegyedi lelkészi értekezleteket március 7—11. között tar-
tották meg az egyházkörökben. A közérdekű értekezleten ,,Az ország 
törvényeinek, az egyház Szervezeti Szabályzatának, a rendnek és fe-
gyelemnek tiszteletben tartása a lelkészek és hívek kötelessége" c. elő-
adás hangzott el. A teológiai értekezleten dr. Szabó Árpád „Az úrva-
csora az Újszövetségben" c. előadása és a Missziói Bizottság 1987. évről 
szóló jelentése került megtárgyalásra. 

Az értekezletek alkalmával ta r to t t istentiszteleteken szószéki szol-
gálatot végeztek: a kolozsvári belvárosi templomban Nagy Ödön vár-
falvi (Róm 16,6), Marosvásárhelyen Nagy Endre magyarsárosi (Mt 11,28), 
Székelyudvarhelyen Kedei Mózes újszékelyi (Dán 6,10) és Brassóban 
Kovács István sepsiszentkirályi lelkész (2Kor 3,17). 

A lelkészi értekezleteken az egyházi központot dr. Kovács Lajos 
püspök, dr. Erdő János főjegyző és dr. Szabó Árpád tanár képviselték. 

Lelkésznevelés 

A Teológiai Intézetben az 1988—1989. tanév I. félévi vizsgáit ja-
nuár 4. és február 3. között tartották. 

A hiterősítő előadások február 6—7. napjain voltak. Az unitárius 
hallgatók részére bibliamagyarázatot és előadásokat tartottak: Kiss Ká-
roly medgyesi lelkész: „A teológiai ismeretek, általános műveltség és 
tanulmányi fegyelem fontossága a teológus életében"; dr. "Szász Dénes 
székelyudvarhelyi lelkész: „A gyülekezet ismeretének jelentősége a lel-
készi szolgálatban" címen. A közös előadást Benedek Sándor kolozsvári 
esperes-lelkész tartotta „A lelkész feleségének szerepe a gyülekezet éle-
tében" címen. A hiterősítő napok közös áhítattal és szeretetvendégség-
gel zárultak. 
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