
Zsolt 143,10 
Zsolt 139,24 

Lk 1,79 
Mt 7,13—14 

Zsolt 37,5 

Zsolt 119,30,32; 

J e r 21,8 

Je r 6,16 

Zsolt 128,1 

A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes úton! 
Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az 
örökkévalóság út ján. 
Hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. 
Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu, 
és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan 
vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és 
keseny az az út, amely az életre visz, és kevesen 
vannak, akik azt megtalálják. 
Hagyd az IJrra utadat, bízzál benne, mert ő m u n -
kálkodik. 
Az igaz u t a t választottam, döntéseidet magam előtt 
tartom. Parancsolataid út ján járok, mert bizakodó 
szivet adsz nekem. 
így szól az Ür: Én most elétek adom az élet ú t j á t és 
a halál ú t j á t . 
Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősköd-
jetek . . . melyik a jó út, és azon járjatok, akkor 
nyugalmat találtok lelketeknek! 
Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útain jár. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

Vétkeznek akik az Is tent nem tisztelik kegyes atyaként, sőt inkább 
kegyetlen bírónak tartják. Az az Isten ugyanis, akinek nevében keresz-
telkedünk, Atyának nevezi magát . (Dávid Ferenc) 

* 

Isten gondviselése nem csupán minden dolgoknak előre tudása vagy 
előre látása, hanem Isten legszabadabb akaratának ama ténykedése, mely 
szerint minden teremtményeit leghathatósabban gondozza, legbölcseb-
ben igazgatja és kormányozza az általa hozott törvények szerint. (Szent-
ábrahámi Mihály) 

* 

A hit Istenből kiinduló, Istentől ajándékozott valóság, melyet az 
egyes a maga lelki tehetsége szerint dolgoz fel. (Varga Béla) 

* 

A bajok legyőzésében mutatkozik meg a lelkierő. (Erasmus) 
* 

A legnagyobb hatalom: önmagunknak parancsolni. (Seneca) 

Saját tévedésünk őszinte bevallása nagy reményt n y ú j t arra, hogy 
életünket megjavítsuk. (Petrarca) 

* 

Szívedben és erkölcseidben légy hótiszta. (Comenius) 
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Az emberi tetteket nem kell kinevetni vagy megsiratni, sem elátkoz-
ni, hanem megérteni. (Spinoza) 

* 

Viselkedésed tükröt tart eléd, amelyben megláthatod önön arcodat. 
(Goethe) 

* 

A nagy személyiségeknek a legrövidebb életrajzuk van: alkotásaik-
ban élnek. (Emerson) 

• 

Az ember csak akkor tökéletes, ha mindene szép: külseje, ruhája , 
lelke és gondolatai. (Csehov) 

* 

A gondolkodás az emberi fa j legnagyobb öröme. (Bertolt Brecht). 
* 

Az ember élete tulajdonképpen annyit ér, amennyit másoknak hasz-
nál vele. (Körösi Csorna Sándor) 

* 

Csak az olyan embert nevezhetjük vallásosnak, vagy erkölcsösnek, 
kinek szellemét nem szennyezi gyűlölet vagy önzés, s aki tiszta életet 
élve, azt a mások érdeknélküli szolgálatának szenteli. (Gandhi) 

* 

Hinni akarom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak 
így segíthetünk az embereken a bajban. Aki csak vonszolja az életét 
és összeroppan a súlya alatt, senkin sem segíthet. (Albert Camus) 

* 

Az embernek csak az arca ismerhető; de az arca nem ő. ő az arca 
mögött van. Láthatatlan. (Gárdonyi Géza) 

* 

Tudjátok meg mind, / Én itt meg nem haltam, / Egy falu sara / 
Engem le nem nyűgözött. / Én csak / Elvetettem magam egy picinyke 
helyre, / Oda búj tam a rög alá, / Hadd lám: kikelek-e? / Lesz-e r a j t am 
virág? ! Termek-e gyümölcsöt ?(Balázs Ferenc) 

* 

ö milyen jó 1 Hogy nem trónol a magasságos egekben, / De szívtől-
szívig jár. / Bánattól-bánatig / És lábanyomán vidul a határ. (Reményik 
Sándor) 

* 

Az ember tökéletességét fejezi ki, hogy dolgozni képes; az pedig 
tökéletességének egy még magasabb kifejezése, hogy dolgoznia kell. 
(Kierkegaard) 

* 

Nem elég jóra vágyni, / A jót akarni kell, / És nem elég akarni, / 
De tenni, tenni kell. (Váczi Mihály). 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

június 22-én tartotta II. évnegyedi rendes ülését, amelynek tá rgy-
sorozatán szerepeltek a március 28—június 20. között elnökileg elinté-
zett adminisztratív és gazdasági ügyek jelentései, a Misszió- és Gazda-
sági Bizottság jegyzőkönyvei, valamint az unitárius teológiai hallgatók 
lelki neveléséről, a belső pénzügyi ellenőrzésről, az egyházi központ 
pénzügyi helyzetéről szóló jelentések, továbbá az egyházi épületbizto-
sítási szabályzattervezete, a bözödújfalvi templom, a lupényi épü-
letcsere és a székelyudvarhelyi lelkészi lakás ügyei. 

Lelkészi értekezletek 

A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket június 6.—14. között tar tot ták 
meg. A közérdekű értekezlet tárgya „Országunk külpolitikájának jellem-
zői és elvei" volt. A teológiai értekezleten Rezi Elek tanársegéd „Az 
úrvacsora a nyugati és keleti egyházban", és dr. Kovács Lajos püspök 
„Bultmann Rudolf" című előadásai kerül tek megtárgyalásra. 

Az értekezletek alkalmával tar tot t istentiszteleteken lelkészi szol-
gálatot végeztek: Pap László bágyoni, Nagy László szőkefalva-küküllő-
széplaki, Szombatfalvi József csehétfalvi és Fekete Levente sepsikőrös-
pataki lelkészek. 

Az egyházi központ részéről az értekezleteken dr. Kovács Lajos püs-
pök, Andrási György előadótanácsos és Rezi Elek tanársegéd vettek részt. 

Lelkésznevelés 

Teológiai hallgatóink pünkösdkor (május 14—16) legációs szolgálatot 
végeztek különböző egyházközségekben. 

A Teológiai Intézetben a II. félévi vizsgák május 26—június 28. 
között voltak. f 

A Teológiai Intézet közös Tanári Testülete június 9-én és Szená-
tusa június 10-én tartotta rendes félévi gyűlését, amelynek keretében 
számba vette az Intézet 1988—1989 I. félévi munkáját . 

Szakvizsgát tett június 27—30. között Léta Sándor V. éves hallgató. 
Az évzáró istentisztelet június 25-én volt a kolozsvári belvárosi 

templomban, amelyen a lelkészi szolgálatot dr. Kovács Lajos püspök 
végezte. 

A közös intézeti évzáró ünnepélyt június 25-én délután tartották. 
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