
* / 

ESZMÉK. GONDOLATOK 

Istentől az emberbe oltott természetes ismeretek, Isten igéje, a ta-
pasztalat, mind megerősítenek abban, hogy Isten számszerint egy, aki-
től minden létezőnek kezdete és származása van (Dávid Ferenc). 

* 

Amikor azt hiszed, hogy ellenségedet gyűlölöd: testvéredet gyűlö-
löd, csak nem tudod róla, hogy testvéred (Augustinus). 

Két szárnyon emelkedik fel az ember a földről, tudniillik az egye-
nesszívűségen és a tisztaságon (Kempis Tamás). 

Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam, / Viseld gondomat, 
vezéreld utamat, mert csak rád maradtam (Balassi Bálint). 

Az ember nagysága és boldogsága csak a lélek erejében áll és ab-
ban található fel (Channing). 

* 

Az eszmék gondolatok. Amíg csak gondolatok, hatástalan a ben-
nük rejlő erő, bármilyen nagy lelkesedés, bármilyen szilárd meggyőző-
dés szülte is őket. Erejük csak akkor válik hatásossá, ha egy talpig igaz 
ember jelleme hozzájuk kötődik (Schweitzer). 

• 

Nem a térben kell méltóságomat keressem, hanem gondolkodásom 
helyes rendjében (Pascal). 

Isten minden egyénbe külön titkos ajtón lép be (Emerson). 
* 

Jobb a méltó és hősies halál, mint a méltatlan és aljas győzelem 
(Giordano Bruno). 

* 

Lehet, hogy gyenge még hangunk, / Lehet, hogy léptünk még bi-
zonytalan / De indulunk: a szépet, jót akarni / S érezzük, hogy hitünk-
nek szárnya van (Juhász Gyula). 

* 

Semmi sem veszett el abból, amit tettünk. Mindig újból kezdődik 
a harc, mindig újra valahol, valaki által és minden órában (Dürren-
matt). 
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Mit jelent vallásosnak lenni? Tudatosan beállni az isteni élet sod-
rába; teljesíteni az isteni célt; az egyéniséget kifejleszteni és a szere-
tetet elmélyíteni, kiterjeszteni (Balázs Ferenc). 

* 

A bölcselet kezdete már Szokratesznél annak a tudása volt, hogy 
milyen keveset tudunk. A bölcselet vége pedig annak megismerése, 
hogy hinnünk kell (Reinke). 

* 

Csak az tudja elhordozni akár a kicsi, akár a nagy terheket, aki 
alázatos (Kodolányi János). ^ 

* 

Nem igaz, hogy a szobrok hallgatnak: épp beszédes természetük 
miatt kerülnek a közterekre (Sütő András). 

* 

Sohasem felejthetem el az anyámat, mert ő vetette el és csíráz-
tatta ki lelkemben a jóság magvát; ő fakasztotta és növelte eszméi-
met, és nevelése egész életemre állandóan üdvös hatással volt (Kant). 

• 

Istenem, legyek vidám, / hogy házamat vidítni tudjam. / Mosolyog-
jak, ha bántanak / és senkire se haragudjam (Áprily Lajos). 

* 

Önmagát kell vádolnia annak, kinek üresek napjai. A hétköz-
napok is kincseket rejtenek magukban, csak meg kell keresnünk azokat 
(Rahner). 

* 

Ne hősiesen meghalni; hősiesen élni tanulj! (Mezey Mária). 
* 

Reményeink fölfelé nőnek, mint az ágak, emlékeink lefelé, mint 
a gyökerek (Horváth Imre). 

* 

A jövő magad vagy, és a jövő nem hal meg soha (Szilágyi Do-
mokos). 
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EGYHÁZI ÉLET — HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 

június 25-én tartotta II. évnegyedi ülését. Tárgysorozatán szere-
peltek az elmúlt ülés óta elnökileg elintézett fontosabb ügyekről szóló 
jelentések, az állandó bizottságok jegyzőkönyvei, a 'lelkésztovábbképző 
tanfolyamról szóló jelentés, a Protestáns Teológia Intézet szubvenció-
emelési kérése, valamint számvevőségi és ellenőri jelentések. 

Lelkészi értekezletek 

Egyházköreinkben május 6—15. között Besztercén, Marosvásárhe-
lyen, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön tartották a II. évne-
gyedi lelkészi értekezleteket. A közérdekű értekezlet témája: „A szo-
cialista Románia, Nicolae Ceausescu államelnök álláspontja egy ú j gaz-
dasági világrend megteremtésére vonatkozóan". A teológiai értekezlet 
dr. Szabó Árpád tanár „Az imádság, mint a belső vallásosság és istenhit 
kifejezője" c. előadását tárgyalta. Az előadásokat a lelkészek hozzászó-
lásaikkal mélyítették el. Az értekezletek keretében tartott istentiszte-
leten prédikáltak: Bálint Ferenc kolozsi, Török Elek nyárádgálfalvi, 
Zsigmond Csaba kobátfalvi és Dimény András vargyasi lelkészek. 

I.elkésznevelés 

A Protestáns Teológiai Intézetben az 1986—87. tanév II. félévi vizs-
gákat május 26. és június 26. között tartották. 

Hallgatóink húsvétkor és pünkösdkor a különböző egyházközségek-
ben legációs szolgálatot végeztek. 

Június 28-án tartották a Protestáns Teológiai Intézet évzáró ünne-
pélyét. Az évzáró istentiszteleten dr. Kovács Lajos püspök mondott 
egyházi beszédet Mk 6,31 és Mt 5,13—15 alapján. 

Püspöki vizitáció 

Dr. Kovács Lajos püspök április 21. és 26. között a kolozstordai egy-
házkörben folytatta vizitációját. Vizsgálati útjára elkísérte dr. Kovács 
Lajosné főtisztelendő asszony, Andrási György előadótanácsos, Tana Fe-
renc főszámvevő és Benedek Sándor esperes. Ez alkalommal a követ-
kező egyházközségeket látogatta meg: 21-én Alsófelsőszentmihály, 22-én 
Mészkő, 23-án Sinfalva, 24-én Várfalva, 25-én Aranyosrákos és 26-án 
Bágyon. A látogatás során megvizsgálta az egyházközségek valláserköl-
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