
ESZMÉK. GONDOLATOK 

Röviden hangzik a törvény, mely eléd van adva: Szeress! 
(Augusztinus) 

* 

Ahol nem egyenlő mindenki, ott nincs méltányosság, s a méltán 
nyosság hiánya egymaga kizár ja az igazságosságot. (Lactantius) 

* 

Sokan követ ik Jézust a kenyérszegésig, de kevesen a kínszenve-
dés kelyhének kiürítéséig. (Kempis Tamás) 

* 

Szükség megtanulnunk, hogy Krisztus milyen törvénnyel igazgat-
ja és vezeti híveit az igazságra, életre és dicsőségre. Ezt a törvényt nem 
kőtáblára írták, mint Mózes által a zsidó népnek adott törvényt, ha-
nem szívünkbe, nem a (küyső félelem és rabság szolgálatát muta t j a 
meg, hanem az életnek és kegyelemnek lelkét. (Dávid Ferenc) 

* 

Imádlak, Isten; most tudom, ki vagy? / Sokszor hallottam és sok-
szor kimondtam, De nem értet tem nevedet . / A nagy természet ma-
gyarázta meg / Hatalmad és jóságodat. (Petőfi Sándor) 

* 

Amíg él az ember, mindent remélnie kell. (Seneca) 
* 

Egy ember sem sziget önmagában, hanem része fcgy kontinens-
nek . ... Bárki hal meg, ezzel én is szegényebb lettem, mert én része 
vagyok az emberi nemzetségnek. Ezért, amikor megszólal a halotti 
harang, sohse kérdezd: kinek harangoznak. Mert neked harangoznak. 
(John Donne) 

* 

Ki a közösségnek akar használni, legelső kötelessége: magáról 
egészen elfelejtkezni. (Széchenyi István) 

* 

A nehézségek azért vannak, hogy legyőzzék. A nemes lélek meg-
vet i az olcsó sikereket. (Emerson) 

Megtalálni magunkat a másik emberben úgy, hogy ket ten egyek 
vagyunk — ez a szeretet. (William Temple) 

* 

Nem mindenki gonosz, aki másként gondolkozik, mint mi. (Gandhi) 
* 

Akikkel egy úton jársz, ad j nekik lelki világodból annyit, amennyit 
csak bírsz, és fogadd mint drága kincset, amit visszakapsz. (Schwei-
tzer Albert) 

* 

A jövő érdekelne? Elébe megyek. És amit nem tudok meg, meg-
álmodom. (Szilágyi Domokos) 

* 

A hegy oldalán, a folyó par t ján a völgy szájában meghúzódó fa-
lu a helyes arányú élet. Hegyek, erdők, szántóföldek, levegő és há-
zak, emberek. Együtt van mind, aki ismerheti egymást és együtt élnek 
mind a föld hátán, az Isten tenyerén. (Balázs Ferenc) 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
október 5-én tar tot ta III. negyedév i rendes ülését. Tárgysoroza-

tán szerepeltek: az elnökileg elintézett fontosabb adminisztratív és gaz-
dasági ügyekről szóló jelentés, az állandó bizottságok jegyzökönyvei , 
az egyházi biztosítási alap szabálytervezete, valamint a lelkészképzés-
sel kapcsolatos ügyek és az egyházi számvevőség jelentése az egyhá-
zi központ helyzetéről. 

Egyházi Képviselő Tanács 
november 30-án tar tot ta IV. évnegyed! rendes ülését. Az ülés meg-

tárgyalta az elnökileg elintézett fontosabb ügyeket , az állandó bizott-
ságok jegyzőkönyvei t , a lelkészképzéssel kapcsolatos ügyeket , meg-
állapította az egyházi központ és Nyugdí jpénztár 1990. évi köl tség-
vetéstervezetét , valamint az egyházközségeknek adandó épí tés- javí-
tási segélyeket , E. K. Tanács végül előkészí tet te a Főtanács tárgyso-
rozatát. 

Egyházi Főtanács 
december 9—10. napja in tar tot ta évi rendes ülését. Az ülés munká-

latait egyházi ének és Kolcsár Sándor közügyigazgató imája nyitotta! 
meg. Megnyi tó beszédet dr. Barabássy László főgondnok mondot t . A 
Főtanács tárgysorozatán szerepelt: ú j főtanácsi tagok eskütétele , bi-
zottságok kiküldése, egyházköri választások eredményének be je len-
tése, tiszteletbeli cím adományozása, püspök, E. K. Tanács és Nyugdí j -
és Segélypénztár jelentése. Főtanács jóváhagyta a székelyudvarhelyi 
második egyházközség megalakulását , az egyházi biztosítási alap sza-
bályzatát, az egyházi központ és Nyugdí jpénztár 1988. évi zárszámadá-
sát és az 1990. évi költségvetését . 

Főtanács jutalmazta a nyer tes beszédpályázatok szerzőit: Csong-
vai Atti la szentgericei lelkész „Az Úr ugyanis lélek: ahol az Úrnak 
lelke, ott a szabadság" jeligéjű ál talános egyházi beszédet, Pálfí Dénes 
bethlenszentmiklósi lelkész „Hálaadás" jel igéjű őszi hálaadási beszé-
dét és „Lélekkel keresztelni" je l igé jű keresztelési beszédet. 

Főtanács elfogadta dr. Gyarmathy Árpád főgondnok lemondását 
és he lyébe Jenei Dezsőt, a kolozsvár-belvárosi egyházközség gond-
nokát választotta főgondnokká. 

A főtanácsi istentiszteleten a lelkészi szolgálatot Kiss J enő foga-
ras-nagyszebeni lelkész (Mt 25,29) és az énekvezér i teendőket Ferencz 
Gábor torockói lelkész végezte. 

A Főtanács nevében Botha Dénes fiatfalvi lelkész mondott köszö-
netet az Elnökségnek, az E. K. Tanácsnak, az egyházi központ mun-
katársainak, az egyházkörök és egyházközségek híveinek az elmúlt 
év eredményeiér t . Az ülést dr. Barabássy László főgondnok zárta be. 

A Főtanács tag ja i közebéden ve t tek részt, ahol a hagyományos 
Berde-pohárköszöntőt Szilágyi Domokos maros-küküllői egyházkör fel-
ügyelő gondnoka tartot ta. 
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