
Zsolt 89,14 Hatalmas a te karod, kezed erős, jobbod felséges, , 
IKrón 29,12 A te kezedben van az erő és a hatalom, a te. kezed te-

het bárkit naggyá és erőssé. 
ApCsel 1,8 Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. 
Mik 3,8 Engem azonban bétölt az Ür lelke erővel, igazsággal és 

hatalommal. §°:Ví H -t;8 J ^ s s e 
Róm 15,13b Bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje' által. 
Róm 8,26 Ugyanígy segít a Lélek is a mi erőtlenségünkön. 
2Tim 1,7 Mert nem a csüggedés lelkét adta nekünk az Isten, ha-

nem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 

Ö -Bn*/§or í ; í9 l 

ESZMÉK — GONDOLATOK ss jÍBríé^ie nobniK 
isgíísölsv n©d 

Uram, ki titokzatos magasságokban lakol, de azért semmi nincs hoz-
zánk közelebb, mint mindenütt jelenlévő mivoltod (Augusztinusz). 

* 

A szentírásban sehol sem olvastam, hogy Isten igéjét tűzzel-vassal 
kell terjeszteni. . . Nincs nagyobb esztelenség, sőt lehetetlenség, mint 
külső erővel kényszeríteni a lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalom-
mal csak teremtője bír (Dávid Ferenc). 

' ,gn/iQ|CiBi rrroloi'-s jJögöfn moÍBsiod aő gsa 
A lélek halhatatlansága olyan valami, ami a legjobban érdekel, és 

oly mélyen érint bennünket, hogy minden érzésnek előbb ki kell belőlünk 
halni, mintsem ennek igaz megismerése iránt közönyösek lehessünk 
(Pascal). 

Az olyan hit, mely az embert sötétté teszi, hamis; mert ay, embernek 
Istent vidám szívvel és nem kényszerből kell szolgálnia (Kant). 

/§'jö^gtrios8) ^[iib-iol siéséíigélsiá útur^k7mollis 
Egy nagy ember barátsága az Isten ajándéka (Voltaire). 

ad .ísérn-isi sori jtibz loómo sb ,bíö'i s aftfeomstf 
Halál ellen nincs fű a kertben (Mikes Kelemen). 

Minden harc emberek közt, testvérharc (Victor Hugo). 

Tartsa meg mindenki saját hitvallása formáit; ez szükséges. De a fő-
dolog mégis az marad, hogy embertársaival jót tegyen (Széchenyi István). 

Hol van az a hírnév, mely oly boldogságot adna, mintha valaki négy-
szemközt azt mondja nekünk: „Benned meg lehet bízni!" (Foerster). 

* 
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Az önálló lét azonos a végtelenséggel. A végtelenség, tökéletes, ra-
gyogó diadala az önálló lét (D. H. Lawrence). 

A beszéd, a gondolatok szabad kinyilvánítása, zsilipemelés a lecsu-
kott szájak gátja mögött felgyűlt néma, mozdulatlan gondolattenger szá-
mára (Balázs Ferenc). 

* 

Az egyén, ha öncélúvá válik, betegség, csak a közösség a megtartó 
erő (Szabó Dezső). 

Mi lenne, hogyha egyszer nem sietnél s megállnál egy tónál: Gene-
záretnél? (Áprily Lajos). 

Minden atyának az a jámbor kívánsága, hogy ami neki hiányzott, azt 
a fiában valósítsa! meg, olyanformán, mintha így a fiában újraélné az éle-
tét (Szilágyi Lajos). 

A tudás hatalom, s a hatalom veszélyes. Nem adható akárki kezébe. 
Csak azokéba, akik rrtóltók rá (Kodolányi János). 

Az öröm bánatot eszik / az öröm téged szolgál / és engem / és a 
szépet / s mindent ami igaz (Szilágyi Domokos). 

* 

A világ borzalmas, értelmetlen. A reményt, hogy minden értelmetlen-
ség és borzalom mögött értelem lappang, csak azok őrizhetik meg, akik 
mégis szeretnek (Friedrich Dürrenmatt). 

íi-
Olyan hit kell, mely tudással társul, olyan hit, mely tetté válik (Jev-

genyij Jevtusenko). 
sf-

A világ nehézségei és veszélyei nem abból adódnak, hogy nem talá-
lunk választ kérdéseinkre, hanem abból, hogy a válaszokat pusztításra, 
uralomvágyunk kielégítésére fordítjuk (Szentgyörgyi Albert). 

* 

Nemcsak a föld, az ember sem hoz termést, ha műveletlen marad 
(Horváth Imre). 



EGYHÁZI Él JET — HlRFK 

Egyházi Képviselő Tanács 

folyó évi harmadik gyűlését október 1-én tartotta. Tárgysorozatán 
-szerepeltek: az előző ülés óta elnökileg elintézett fontosabb közigazgatási 
és gazdasági ügyekről szóló jelentések, a Missziói és Gazdasági Bizottságok* 
valamint a Nyugdíj- és Segélypénztár Vezető Tanácsának jegyzőkönyvei, 
különböző jelentések az unitárius teológiai hallgatók lelki neveléséről, a 
Protestáns Teológiai Intézet 1986—87-es tanévéről, a teológiai felvételi 
vizsga .eredményéről, a nyári lelkésztovábbképző tanfolyamról, az Uni-
tárius Vüágszövetség (IARF) teológiai konferenciájáról és 26. kongresszu-
sáról, az egyházi központ anyagi helyzetéről és a földrengéskárosult egy-
házközségek megsegítéséről. 

Negyedik évnegyedi gyűlését az E. K. Tanács november 26-án t a r -
totta. Ennek a Főtanácsot előkészítő gyűlésnek napirendjén a következő 
fontosabb tárgysorozati pontok szerepeltek: az elnökileg elintézett fonto-
sabb ügyekről szóló jelentés, a Missziói, Valláserkölcsi-nevelési és a Pénz-
ügyi Bízottság, valamint a Nyugdíj- és Segélypénztár Vezető Tanácsának 
jegyzőkönyvei, a teológiai hallgatók ösztöndíja, a feketehalmi és vajda-
hunyadi szórványok leány egy házközséggé alakulása, az esperesi vizsgáló-
szék! és az egyházkor! közgyűlések jegyzőkönyvei, az egyházköri közgyű-
léseken tartott választások, tiszteletbeli címek adományozása, a brassói 
második egyházközség megalakulása, az 1988. évi egyetemes egyházfenn-
tartás és központi juttatások, a kisnyugdíjasok segélye, a Protestáns Teo-
lógiai Intézet szubvenciójának és az építkezés javítási segélyek megálla-
pítása, az egyházi központ és a Nyugdíjpénztár 1988. évi költségvetése, 
valamint az E. K. Tanács általános jelentése. 

Egyházi Főtanács 

december 5—6. napjain tartotta meg ez évi rendes ülését. Szomba-
ton, december 5-én a gyűlés dr. Barabássy László főgondnok elnöki meg-
nyitó beszédével kezdődött. A Főtanács üdvözlő táviratot küldött Nicolae 
Ceausescu államelnöknek. 

A szombat délután előterjesztett püspöki és a következő nap bemuta-
tott E, K. Tanács-i jelentést a hozzászólók kiértékelésükkel és javaslataik-
kal elemezték és jövőre néző terveket ismertettek. Kiemelkedő volt a vi-
lági fotanacsi tagok értékes, előretekintő hozzáállása a felmerült kérdések 
elemzésében. A felszólalók nagyra értékelték a végéhez közeledő püspöki 
vizitációt, foglalkoztak a népesedési adatokkal, a pásztorációval, a teo-
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