
ESZMÉK - GONDOLATOK 

• Embernek lenni nagyon nehéz, de másnak lenni - nem érdemes. (Albert 
Schweitzer) 

• A nevelés céljának új megfogalmazása nem lehet más, mint az igazi ke-
resztyén nevelés gondolata... Lényege abban áll, hogy az embert beállítja a 
maga igazi helyére: Isten és embertársai közé. Ez nyílt hadüzenet minden ha-
mis és önző individualizmus ellen, mert nyíltan kimondja, hogy az ember 
életének célja nem önmagában, nem önmaga érdekeinek szolgálatában, ha-
nem Isten akaratának szolgálatában van, Ő pedig azt kívánja, hogy iránta 
való engedelmességünket, szeretetünket itt a világban, az emberek között mu-
tassuk meg... A keresztyén ember élete tehát kétfelé tekint: felfelé Isten felé, és 
maga mellé, a másik ember felé. (László Dezső) 

• Egészen kis emberek közül is támadhatnak igazi hősök, mert hősnek len-
ni annyi, mint betölteni azt a hivatást, amelyet vállaltunk, amelyet vállal-
nunk kellett. (László Dezső) 

• Sem mi a világon nem teszi szükségessé az embert, csak a szeretete. (Goethe) 
• Lelkész, aki hivatalból a gyöngédségnek prédikálója és gyakorlója -, mert 

miért volna pap, ha nem azért, hogy atya legyen mindenkivel szemben. 
(Móricz Zsigmond) 

• Jó vagy, ha adni akarsz magadból... Keveset adsz, amikor a te tulajdonod-
ból adsz. Amikor önmagadból adsz, igazán akkor adakozol. (Kahlil Gibran) 

• Milyen ifjúság kell ma? Egy szóval azt mondhatom: munkára kész, dol-
gozni szerető ifjúság. Lelkesedéssel és kritikával nem lehet új világot építeni, 
pedig nekünk fel kell építenünk a magunk világát abban az új történelmi for-
dulóban, ahová jutottunk. (László Dezső) 

• A megszólaló lelkiismeretet sohasem szabad semmivel sem elaltatni. 
(László Dezső) 

• Az igazságkereső ember nem valami hatalmas ember, mert a hatalmas 
ember nem sokat törődik az igazsággal. (Móra Ferenc) 

• Az én viccelési módszerem az, hogy megmondom az igazat. Ez a legjobb 
humor a világon. (G. B. Shaw) 

• A bajok legyőzésében mutatkozik meg a lelki erő. (Erasmus) 
• A nemzet jelene a nemzetgazdaság és a politika erején áll. Jövendője az 

irodalom erején. (Gárdonyi Géza) 
• A könyvre kiadott pénz, látszólag eldobott pénz. Mint a vetőmag. 

(Gárdonyi Géza) 
• Az ember a könyvtárban egy nagy tőke jelenlétében érzi magát, amely 

kiszámíthatatlan kamatokat osztogat nesztelenül. (Goethe) 
• Boldogok, akik szeretnek olvasni. (Fénelon) 
• Akarjátok tudni, milyen ember volt? Nem olvasott. (Balzac) 

192 



Egyházi élet - Hírek 

Egyházi Képviselő Tanács 
Május 19-én tartott rendkívüli ülést Kolozsváron. Az ülésen megtárgya-

lásra került: az egyházi földek megművelésére és értékesítésére kidolgozandó 
stratégia, a külföldön tartózkodó akadémiták tanulmányi idejének meghosz-
szabbítási kérése, a teológiai hallgatók nyári gyakorlati szolgálata, pályázathir-
detés egyházi és szertartási beszédek írására. 

Lelkészi értekezletek 
A II. évnegyedi lelkészi értekezleteket május 11-20. között tartották 

meg. A Kolozs-Torda egyházkörben május 20-án Aranyosrákoson, a Maros-
Kükülló egyházkörben május 14-én Segesváron, a Székelykeresztúr egyház-
körben május 11-én Székelykeresztúron, a Székelyudvarhely egyházkörben 
május 13-án Homoródszentpálon, a Háromszék-Felsőfehér egyházkörben má-
jus 12-én Brassóban. Az értekezleteken két előadás hangzott el: dr. Szabó Ár-
pád: Emlékezés Simén Domokos teológiai tanár halála 120 éves évfordulóján, 
és dr. Rezi Elek: A családtervezés fontossága egyházunk és népünk életében. 
Az értekezletek keretében ügyviteli kérdések megtárgyalására is sor került. 
Egyházi központunk részéről dr. Rezi Elek főjegyző, Mikó Lőrinc előadótaná-
csos és Szabó Anikó főkönyvelő vett részt az értekezleteken. 

Személyi változások 
Kovács Sándor magyarzsákodi lelkész június 1-től választás alapján ki-

nevezést nyert rendes lelkészi minőségben a szőkefalva-küküllőszéplaki egy-
házközségbe. 

Bartha Alpár Szentegyházáról, szintén választás alapján, áthelyezést 
nyert, június 1-től, rendes lelkészi minőségben a fiatfalvi egyházközségbe. 

Lelkészbeiktatók 
Józsa Lajos lelkész beiktató ünnepélyét tartotta május 17-én a kökösi 

egyházközség. 
Krizbai Béla lelkész beiktatóját május 24-én tartották meg Homoród-

szentmártonban. 

Mindkét beiktató ünnepélyen részt vett dr. Szabó Árpád püspök afia. 

Lelkésznevelés 
Teológiai hallgatóink a húsvéti és pünkösdi ünnepek alkalmával legáci-

ós szolgálatokat végeztek az egyházközségekben. 
Május 16-án a Protestáns Teológiai Intézetben megtartották az Akadé-

miai Napokat. A rendezvénysorozat keretében két tudományos előadás is el-
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