
ÜJJASZÜLETÉS — MHGÜJULÁS 

Jn 3,3, Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Is-
ten országát. 

Zsolt 51,12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket 
úji tsd meg bennem! 

Ez 36,26 IJj szivet adok nektek, és ú j lelket adok belétek: eltávolí-
tom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek. 

Joel 3,1 Azután kitöltőm majd lelkemet minden emberre. Fiaitok és 
leányaitok prófétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, 
ifjaitok látomásokat látnak. 

2Pét 3,13 IJj eget és ú j földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben 
igazság lakik. 

ESZMÉK, GONDOLATOK 

A vallás nem azért igaz, mert azt tanították az evangélisták és az 
apostolok, hanem azért tanították, mert igaz (Lessing). 

* 

Mindenható Erő, mely nagy időkön át / Értelmével tetted az embert 
úrrá a Természeten, / Ad j hitet, mert erre van most leginkább szüksé-
gem (Selye Jánosi 

* 

Mindaz, ami szellemünket fölszabadítja anélkül, hogy úrrá tenne 
bennünket önmagunk felett, romlásba visz (Goethe). 

* i 
Nekünk nem Athanasiust, hanem amit Krisztus mond, azt kell kö-

vetnünk. Senki más alapot nem vethet, mint amit ő vetett. Emellett 
kell megmaradnunk. (Dávid Ferenc). 

* 

Szeretni az emberiséget: ez minden nemes szívnek elengedhetetlen 
feltétele (Kölcsey Ferenc). 

* 

Erős a lélek, bölcs és szép; Istenhez hasonló hatalom csírája ben-
nünk rejlik még; költők, szentek, hősök vagyunk, ha akarunk (Matthew 
Arnold). 

* 

Ne keresd magadat önmagadon kívül, mert legbensőbb meggyőző-
désedből, legspontánabb mozdulatodból maga az Isten beszél. (Ralph 
Waldo Emerson). 

* 

Akiket Isten lelke megvilágosított, nem szabad hallgatniok, sem az 
igazságot el nem rejthetik (Dávid Ferenc) 

* 
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Az idő meggyógyítja a fájdalmakat és a viszályoskodásokat, mert 
az ember megváltozik és nem marad ugyanaz (Pascal) 

* 

Nem élhetünk kellemesen, ha egyúttal nem élünk bölcsen, neme-
sen és igazságosan is (Epikuros) 

* 

Szeretni egy embert annyit jelent: olyannak fogadni el, amilyen-
nek Isten öröktől fogva elképzelte (Dosztojevszkij.) 

* 

Ha esak egy vízcsepp van is az óceánban, de ez a csepp nem vol-
na, akkor hiányozna valami az óceánból (kalkuttai Teréz anya) 

* 

Nem ott bélyegzik meg legerőteljesebben a bűnt, ahol a legtöbbet 
beszélnek róla. A Hegyi beszédben nem esik szó erről, de a bűntől való 
megszabadulás és tisztaszívűség vágya, amelyről Jézus a boldogmondá-
sokban tesz említést, a legnagyobb indíttatás a bűnbánatra (Schweit-
zer A.) 

* 

Én tehát mindazokkal, akik dolgozni akarnak a békéért, kapcso-
latban állok. A békét nem fogjuk könnyen elnyerni. A mi korunk szel-
leme még nem barátkozott meg széles körökben a béke eszméjével. 
(Schweitzer A.) 

* 

Mindenki meg tudja tanulni, és tanulja is meg azt, amit az embe-
riség közös értelme hozott létre, de a saját eszével meg tudja és meg 
is kell bírálnia az adatokat, amelyeket az egész emberiség létrehozott 
(Tolsztoj) 

* 

Ne félj egy embertől is, legyen az magasabb vagy alsóbb rangú, 
gazdag vagy szegény, tudós vagy tudatlan. Tisztelj és szeress minden 
embert, de félni ne félj egytől se. (Channing) 

* 



EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

június 19-én tartotta a II. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán szere-
peltek mindazok a jelentések, melyek a március 19 és június 16 közötti 
időben végzett egyházi tevékenységről számoltak be. Az E.K. Tanács tu -
domásul vet te a különböző szakbizottságok és a Protestáns Teológiai In-
tézet Tanácsa jegyzőkönyvét. Végül foglalkozott a lelkésztovábbképző tan-
folyam rendezésével és időszerű anyagi kérdésekkel. 

Lelkészi értekezletek 

A II. negyedévi közérdekű és teológiai lelkészi értekezleteket június 
5—13 között tartották Kolozsvár-Napocán, Marosvásárhelyen, Tarcsafal-
ván és Felsőrákoson. A közérdekű értekezletek tárgyát képezte: ,,A törvé-
nyek tiszteletbentartása, a becsület, a helyes és felelős életvitel, mint 
egyházunk lelkészeinek és híveinek alapvető magatartása" című előadás, 
melyet dr. Szabó Árpád teológiai t anár készített. A teológiai értekezle-
teken dr. Erdő János tartott előadást ,,A kijelentés alapfogalmai" címen. A 
teológiai értekezleteken elhangzott még Benczédi Ferenc küküllődombói 
lelkész „A családvédelem, mint lelkészi szolgálat'1 című előadása. A lel-
készi értekezletek az elhangzott előadásokat részletesen megtárgyalták. 

Az értekezletekkel kapcsolatos, a továbbképzést szolgáló istentiszte-
leten Kolozsvár-Napocán Balázs Tamás komjátszegi, Tarcsafalván Pap 
László bözödkőrispataki és Felsőrákoson Várady Zoltán káinoki lelkész 
végezte a szószéki szolgálatot. A szolgálatok kiértékelésére a következő 
nap kerül t sor. 

A lelkészi értekezleteken az egyházi központot dr. Kovács Lajos püs-
pök, dr. Erdő János főjegyző és Andrási György előadótanácsos képvi-
selték. 

Lelkésznevelés 

A II. félévi vizsgákat a Protestáns Teológiai Intézetben május 26 és 
június 26 között tartották meg. Hallgatóink vizsgái kötelezettségeiknek 
eleget tettek. 

Legációs szolgálatot teljesített minden hallgató húsvét és pünköst al-
kalmával a különböző, legátust fogadó egyházközségekben. 

A Teológiai Intézet évzáró ünnepélyét június 29-én tartotta. Az év-
záró istentiszteleten dr. Szabó Árpád teológiai tanár prédikált Mt 5,41 
alapján. 
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