
ESZMÉK - GONDOLATOK 

Minden krízisnek nemcsak veszélyei, hanem lehetőségei is vannak, 
(Martin Luther King) 

Aki a holnapot egészen Isten kezébe teszi, és ma teljesen elfogadja, ami 
az élethez szükséges, egyedül az van igazán biztonságban. (Dietrich 
B o n h o e f f e r) 

Egy embert szeretni azt jelenti, hogy őt úgy látom, ahogyan Isten megalkot-
ta. (Dosztojevszkij) 

Az emberrel úgy áll a helyzet mint a virággal, nem csak vizet igényel, ha-
nem napot is. (J u l i u s L a n g b e h n) 

Mielőtt az ember elkezdené ellenségeit szeretni, barátaival kellene jobban 
bánni. (Mark Twain) 

A barátság, amire gondolok, olyan egymásba illesztés, hogy elmosódnak 
még a varratok is, amivel ősszeöltötték. (Montaigne) 

A barát az az ember, aki előtt lehet hangosan gondolkozni. (Közmondás) 

Ha a búskomorság elfog, űzd el, amilyen messze csak tudod, és ha ez más-
képpen nem sikerül, beszélgess barátaiddal olyan dolgokról, melyekben örö-
mödet leled. (Martin Luther King) 

Az igazi barátság nem a boroshordóból táplálkozik. (Sp u r g e o n) 

Mindig van néhány jó ember, aki meleg szobácskát hordoz magában, 
kályha, tető és ablak nélkül. (Got t f r i e d Keller) 

Isten azt akarja, hogy munkatársai legyünk a világban a szeretet, a béke, 
a boldogság, az emberség dolgában. (Hannelore Frank) 

Aki nagy dolgokat akar alkotni, annak alaposan el kell mélyednie a rész-
letekben. (Paul V a l é ry) 

A bölcsesség tulajdon határainknak a felismerése. (Paul Ti l li c h) 

Az élet ünnepek nélkül: hosszú út pihenő nélkül. (Ingeborg Ki e f e l ) 

A pihenés művészete a munka művészetének egy része. (John Steinbeck) 

Életöröm és munkakedv... a kettő voltaképpen: egy. (Ibsen) 

Az embernek két évre van szüksége, hogy beszélni megtanuljon, és ötvenre, 
hogy hallgatni megtanuljon. (Hemingway) 

Az állandóan nyitott száj üres fejre vall. (Sp u r g e o n) 
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EGYHÁZI ÉLET - HÍREK 

Egyházi Képviselő Tanács 
Az Egyházi Képviselő Tanács április 3-án és június 26-án tartotta I. és II. 

évnegyedi rendes ülését. 

Lelkésztovábbképző tanfolyam 
A lelkésztovábbképző tanfolyamot június 30 - július 4. között tartották. 

A továbbképzőn a következő lelkészek vettek részt: Nagy Ödön várfalvi, Ko-
vács Sándor magyarzsákodi, Ferencz Gábor torockószentgyörgyi, Bíró József 
kadácsi, Katona Dénes székelyderzsi, Bíró Barna városfalvi, Andorkó Ferenc 
vargyasi, Máthé Sándor brassói, Kotecz József felsőrákosi, Bálint Imre alsófel-
sőszentmihályi, Kis Mihály nyárádszentlászlói, ifj. Kozma Albert marosszent-
györgyi, Nyitrai Csongor kobátfalvi, Incze Sz. Kornél alsójárai, Szentgyörgyi 
Sándor désfalvi, Török István olthévizi, Orbán Fitori Dezső káinoki, Léta Sán-
dor petrozsényi, Nagy Endre magyarsárosi, Péterfi Sándor kissolymosi, Haring-
tonné Szánthó Anikó homoródjánosfalvi, Farkas László korondi lelkész, A 
lelkésztovábbképzőn rendszeres teológiából dr. Rezi Elek, unitárius egyház-
történetből Kovács Sándor, bibliai teológiából dr. Szabó Árpád, gyakorlati teo-
lógiából Kovács István, pedagógiai-módszertanból Ferenczi Rita, a 
műemlékekkel kapcsolatosan Starmüller Géza tartott előadást. 

Lelkészi értekezletek 
A II. évnegyedi lelkészi értekezletet június 3-10. között tartották a követ-

kezők szerint: a kolozs-tordai egyházkör június 5-én Kolozson, a maros-kükül-
lői egyházkör június 10-én Marosvásárhelyen, a székely keresztúri egyházkör 
július 3-án Székelykeresztúron, a székelyudvarhelyi egyházkör július 4-én Szé-
kelyudvarhelyen, a háromszék-felsőfehéri egyházkör június 9-én Brassóban. 
Az értekezleteken a következő előadások hangzottak el: dr. Szabó Árpád: A 
fegyelem fontossága egyházi életünkben, dr. Gaal György: Brassai Sámuel szü-
letésének és halálának 100. évfordulója. Az értekezleteken Erdősi János ma-
gyarországi református lelkész ormánsági templomok címen tartott 
vetítettképes előadást. Az értekezleteken dr. Szabó Árpád püspök vett részt. 

Dávid Ferenc Egylet 
A Dávid Ferenc Egylet április 20-án, május 25-én és június 15-én tartott 

felolvasó ülést. Áprilisban Kovács Sándor: Ifjúság és vallás címen tartott előa-
dást, Márkos Albert és Rónai Ádám Debussy Hegedű-zongora szonátáját adta 
elő, szavalt Solymosi Zsolt I. éves teológiai hallgató. Május 25-én: Merjünk-e 
álmodni címen előadást tartott Paskuczné Szatmári Viola, Telemann és Marin 
Marais műveket adott elő Ciuca Zoe, Marius Lucia, Ciuca Adrian és Rónai 
Ádám, szavalt Rekita Rozália színművésznő. Június 15-én Scott Gerard Prinster 
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