
Ugyanis a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott ön-
magában. 
Mutasd meg nekem a hitedet:cselekedetek nélkül,- én is 
meg fogom mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. 
Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek csele-
kedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

A szeretet, amely véget ér, sohasem volt igazi. (Augustinus) 
* 

^Szabadíts meg engem a gonosz szenvedélyektől. Gyógyítsd meg 
szívemet minden rendetlen kívánságtól, hogy belsőleg meggyógyulva 
és jól megtisztulva: — alkalmas legyek a szeretetre, erős a szenvedésre, 
állhatatos a kitartásban. (Kempis Tamás) 

* 

A beteg léleknek bármilyen élet elviselhetetlen, az egészséges lélek 
számára az élet egyetlen neme sem kellemetlen. (Erasmus) 

* 

Nekünk igaz keresztényeknek csak egy Istenünk van, a minden-
ható Atya; akitől mindenek vannak. Igaz és szilárd alap ez, mely a pró-
féták és apostolok írásaiból és ezzel egyenlő vallástételekből való, me-
lyet soha senki meg nem hamisíthat, sem fel nem bonthat. (Dávid 
Ferenc) 

* 

Nyilván nem lehet mindenki Cicero vagy Platón, sem Vergilius 
vagy Homeros, de jó ember mindenki lehet. (Petrarca) 

* 

Az ember nádszál, a leggyöngébb a természetben. De gondolkodó 
nádszál. (Pascal) 

• 

Az erény bátor, a jóság sosem fél. (Shakespeare) 

Vannak jogok, amiket adományozni nem lehet. (Francois Rabelais) 
* 

Bárki bármit tegyen vagy mondjon, nekem jónak kell lennem. 
Mint ahogyan az arany, a smaragd, a bíbor is mindig az marad, akár-
mit mondanak is róluk. (Marcus Aurelius) 

* 

A boldogság élvezete nagyon jó, de még jobb, ha másokkal is 
megoszthatjuk. (Francit Bacon) 

* 

A szabad ember nagyfokú bátorsága egyaránt megmutatkozik a 
veszedelmek kikerülésében és legyőzésében. (Spinoza) 

• 
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A barátság a lelkek egyenlősége. (Kodolányi János) 
* 

Ne higgy oly gondolatban, melynek szíved ellent mond. (Eötvös 
József) 

* 

A tóves gondolkodás a lélek öngyilkossága. (Victor Hugo) 

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett / Tiszta tü-
körként fog visszamosolyogni rád. (Vörösmarty Mihály) 

* 

Meghalni annyi, mint természetesen elveszíteni az időt s kivonul-
ni belőle, de viszont annyi is, mint megnyerni az örökkévalóságot és 
a mindenüttvalóságot, tehát az igazi életet. (Thomas Mann) 

* 

Nem az a nagy, aki megváltoztatja az anyag állapotát, hanem 
aki megváltoztatja a szellem állapotát. (Emerson) 

* 

Egy Istenarc van eltemetve bennem: / Antik szobor, tiszta, nyugodt 
erő. / Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. (Reményik Sándor) 

Az ember annyit ér, amennyit a munkája. (Gorkij) 
* 

Miért nő a fű, hogyha majd elszárad? Miért szárad le, hogyha 
újra nő? (Babits Mihály) 

* 

Ügy nőjetek bele eszméitekbe, hogy az élet ne tud ja elragadni tő-
letek. (Albert Schweitzer) 

* 

A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvad-
nia. (Gandhi) 

* 

. . . az élet, a / reménytelenül szeretett : / egymásra-utaltság, s az 
egymásra-utaltság legmagasabb fokon szervezett / formája a szeretet. 
(Szilágyi ©omokos) 



EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházköri közgyűlések 

Egyházköreinkben a rendes évi közgyűlést a következők szerint 
tartották: a sepsiszentgyörgyi egyházkör Bölönben augusztus 12—13-
án, a kolozs-tordai egyházkör Bethlenszentmiklóson és a maros-kükül-
lői egyházkör Csokfalván augusztus 26—27-én és a székelvkeresztúr-
udvarhelyi egyházkör Szentábrahámon szeptember 16—17-én. A köz-
gyűlések tárgysorozatán a következő fontosabb ügyek szerepeltek: az 
esperes évi jelentése, család- és beteglátogatási jelentés, leányegyház-
községi és szórványgondozói szolgálat, valláserkölcsi nevelés, a rany-
könyvi adományok, építkezési-javítási kimutatás, az egyházi biztosító 
szabályzat tervezete, a következő év költségvetése és választások. A 
székelykeresztúr-udvarhelyi egyházkör véleményezte a székelyudvar-
helyi második egyházközség megalakításáról előterjesztett határozatot, 
és javaslatot te t t az E. K. Tanácsnak unitárius nőhallgatók felvételére 
a Protestáns Teológiai Intézetbe. 

Az egyházköri közgyűlések szombat esti és vasárnap délelőtti is-
tentiszteletén Pataki András magyarszováti és Pap László bágyoni, Fo-
ri s Zoltán marosvásárhelyi és Varga Sándor nyárádszentmártoni, Kato-
na Dénes székelyderzsi és Márkos Ervin oklándi, Orbán Dezső káinoki 
és Kovács István sepsiszentkirályi lelkész végzett szószéki szolgálatot. 

Lelkészi értekezletek ' ' J .Jír 

A harmadik negyedévi lelkészi értekezleteket az egyházkörökben 
szeptember 5—13. között tartották. Az értekezleten dr. Erdő János tar-
tott előadást: „Az unitárius vallás úrvacsoratana" és „A felszabadítás 
teológiája" címmel. Az értekezleteken a kolozs-tordai egyházkörben, Kö-
venden Fodor György petrozsényi, a maros-küküllői egyházkörben, Se-
gesváron Kecskés Lajos szabédi, a székelykeresztúri-udvarhelyi egyház-
körben Székelyudvarhelyen Barabás Áron abásfalvi és a sepsiszent-
györgyi egyházkörben Baróton Máthé Sándor olthévizi lelkész végzett 
szószéki szolgálatot. 

Lelkésznevelés 

Július 15. és 21. között a Protestáns Teológiai Intézetben az I. év-
folyamra felvételi vizsgát tartottak. A vizsga eredménye alapján az I. év-
folyamra be ju to t t Sándor Szilárd és Krizbai Béla. Az I. évfolyamra az 
1989—90-es tanévre beiratkozott Kelemen Szabolcs és Sándor Szilárd; 
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